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Pagarbos verti 
reiškiniai Lietuvoje; 
ginama žmogaus 
gyvybė nuo pradžios, 
dešimteriopas 
energijos sukaupimas. 

2 psl. 

Mokėjome prašyti, 
mokėkime ir padėkoti; 
JAV Senatas vieningai 
pritarė NATO plėtrai. 

3 psl. 

Vaikai teologiją 
supranta savaip; 
ganytojai ir avys; 
sugrįžo restauruotas 
stebuklingas 
pa\ tikslas „Dievo 
Motina su Kūdikiu". 

4 psl. 

Gerųjų darbų pilyje su 
tos pilies valdovais; 
čikagiečiai gausiai 
balsavo referendume 
dėl Lietuvos narystės 
ES; iš Kauno atvežta 
tėviškės vaivorykštė 
jau spindi Čikagoje. 

6 psl. 

Sportas 

* D a u g k a r t i n i a i - L i e t u 
vos čempionai Arūnas Bižo-
kas ir Edita Daniūtė (nuotr.) 
iš Kauno „Sūkurio" klubo Eu
ropos suaugusiųjų klasikinių 
sportinių šokių čempionate Is
panijoje iškovojo bronzos me
dalius. Kita Lietuvos pora — 
Andrius Ivašauskas ir Jurgita 
Dingelytė (,,Sūkurys") — už
ėmė 10-tąją vietą. 

* Tarptautines jaunimo 
Lotynų Amerikos sportinių 
šokių varžybas Slovėnijoje lai
mėjo Lietuvos čempionai Jus
tas Kučinskas ir Agnė Mali
nauskaitė iš Kauno „Sūkurio" 
klubo. Varžybose dalyvavo 56 
poros iš 10 valstybių. 

* Lietuvos penkiakovi-
ninkas Andrejus Zadneprovs-
kis sekmadienį laimėjo Buda
pešte (Vengrija) vykusį trečiąjį 
pasaulio šiuolaikinės penkia
kovės taurės varžybų ratą. 

* 23 metų L i e tuvos dvi
rat ininkas Dainius Kairelis 
laimėjo Italijoje vykusias 47-
ąsias dviračių lenktynes „GP 
Industria Commercio ed Arti-
gianato". 

* Dvi savaitgalio dienas 
trukusios tarptautinio auto
mobilių ralio ,.Vilnius-2003" 
nugalėtoju tapo pernykščiai 
čempionai Rokas Lipeikis ir 
Renatas Vaitkevičius. 

* Kinijos ambasada Lie
tuvoje tapo oficialia šių metų 
gegužes 14-18 d Kaune įvyk
siančių XIX SELL (Suomijos. 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos) 
studentų sporto žaidynių rėmė
ja 

Lietuvos piliečiai tarė „taip" narystei 
Europos Sąjungoje 

Nepriklausomybės 
vos. 

aikštėje keliamos Lietuvos ir Europos Sąjungos vėlia-
Sauliaus Venckaus 'Eitaf nuotr. 

V i l n i u s , gegužės 12 d. 
(BNS) — Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) duomenimis, 
už Lietuvos narys tę Europos 
Sąjungoje (ES) balsavo 89.92 
proc. referendume dalyvavusių 
rinkėjų (beveik 1 mln. 498,000), 
prieš — 8.85 proc. (beveik 
148,000). 

Šeštadienį ir sekmadienį 
vykusiame referendume dalyva
vo 63.3 proc. rinkimų teisę tu
rinčių piliečių — maždaug 1 
mln. 665,000. Iš viso Lietuvoje 
yra apie 2.6 mln. rinkėjų. 

„Vyriausioji rinkimų 
komisija dėl rinkėjų dalyvavimo 
turės pr ipažint i referendumą 

įvykusiu. Tai mes turėsime pa
daryti pe r 4 dienas, kai išnagri-
nėsime visus skundus bei per
žiūrėsime visus protokolus", pir
madienį Seime surengtoje spau
dos konferencijoje sakė VRK 
pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas. P a s a k jo, „referendumas 

'vyko pakankamai sklandžiai", 
ir skundų „beveik nėra gauta". 

Komentuodamas rinkėjų 
aktyvumą, Z. Vaigauskas sakė, 
kad beveik visose Lietuvos savi
valdybėse rinkėjų aktyvumas 
būtų pakankamas, kad „refe
rendumą pripažintume įvyku
siu". „Tik Trakų ir Visagino ra
jonuose rinkėjų aktyvumas yra 

mažesnis nei 50 procentų", kal
bėjo Z. Vaigauskas. 

Referendumas laikomas 
įvykusiu, kai jame dalyvauja 
daugiau nei pusė rinkėjų. 

Pasak VRK pirmininko, 
aktyviausiai už Lietuvos sto
jimą į ES balsavo alytiškiai, kur 
net 95.24 proc. dalyvavusiųjų 
pr i tarė šalies stojimui į ES. 
Antroje vietoje liko kauniečiai 
— 94.98 procento. 

Lietuvos ir kitų devynių 
kandidačių stojimo į ES sutar
tis, kur i buvo pas i rašyta 
balandžio 16 dieną Atėnuose, 
įsigalios, kai ją patvirtins ES 
narių ir kandidačių parlamen

tai. Lietuva visateise ES nare 
taps 2004 metų gegužės 1-ąją. 

Vilniuje i ške l tos Lietuvos ir 
E u r o p o s Sąjungos vėliavos 

Vilniuje, Nepriklausomybės 
aikštėje, pirmadienį buvo iškel
tos Lietuvos ir Europos Sąjun
gos (ES) vėliavos bei sugroti 
Lietuvos ir ES himnai. 

„Tikiuosi, kad valdžia nuo
širdžiai ir atsakingai dirbs ir tas 
rezul tatas , kad mes tampame 
Europos Sąjungos nare, bus įgy
vendintas praktiškai, kad kiek
v ienas Lietuvoje gyvenantis 
žmogus pajustų narystės nau
dą", sakė prezidentas Rolandas 
Paksas . 

Euroreferendumas Lietuvoje — puikus pavyzdys 
Europai 

V i l n i u s , gegužės 12 d. 
(BNS) — „Lietuvoje įvykęs eu
rorefe rendumas y ra sekt inas 
pavyzdys ki toms narystės Eu
ropos Sąjungoje siekiančioms 
valstybėms", teigė Europos Par
lamento vadovas Patrick Cox. 

Pas iba igus referendumui 
Lietuvoje, sekmadienį prieš vi
durnaktį Seimo pirmininkui Ar

tūru i Paulauskui paskambinęs 
E P vadovas pavadino rinkėjų 
aktyvumą „ypatingai puikiu". 
„Tai yra puikus vakaras švęsti", 
sakė A. Paulauskui P. Cox. 

Žinią apie euroreferendumo 
sėkmę džiugiai pasit iko Vil
n iaus gyventojai. Keli tūkstan
čiai vilniečių susirinko į koncer
tą Daukanto aikštėje prie Pre

zidentūros, kur žmonėms kon
certavo įvairios muzikos grupės. 

Keli šimtai politikų, verslo 
ir visuomenės veikėjų, polito
logų bei žurnal is tų taip pat 
šventė Vilniaus centre esančia
me pramogų centre „Forum Pa-
lace". 

Sostinės padangę nušvietė 
įvairiaspalvės ugnies salvės. 

Centr inis bankas galvoja apie euro įvedimą 
2007 metais 

V i l n i u s , gegužės 12 d. 
(Elta) — Per kelis art imiausius 
mėnesius Lietuvos bankas keti
na pasiūlyti vyriausybei pradė
ti konsultacijas su Europos Ko
misija dėl Lietuvos prisijungi
mo prie Valiutos keitimo me
chanizmo II (VKM II). 

Min imalus dvejų metų 
pereinamasis laikotarpis VKM 
II yra Mastr ichto sutartyje nu
s ta ty tas va l s tyb inės val iutos 
pastovumo euro atžvilgiu rei
kalavimas, t a ikomas siekiant 
įsivesti eurą. Tai pirmadienį 
pareiškė Lietuvos banko valdy
bos p i r m i n i n k a s Reinoldijus 
Šarkinas. Kar tu j is nurodė, kad 
euro įvedimo vietoje lito tikro
viškas t e r m i n a s — 2007-ųjų 
pradžia. 

. .Referendumo rezu l ta ta i 
netikėtai geri. Aš laukiau, kad 
mažiau bus dalyvavusių ir pa
sisakiusių už Lietuvos stojimą į 
Europos Sąjungą. Aišku, tai lei
džia toliau tęst i mūsų šalies in
tegracijos į ^ S procesą. Manau, 
kad greitai šį arba kitą mė

nesį — siūlysime vyriausybei 
ka r tu pradėti derybas dėl Lie
tuvos prisijungimo prie antrojo 
Valiutos keitimo mechanizmo", 
sakė R. Šarkinas. 

Lietuvos banko valdybos 
narys . Pinigų politikos departa
mento direktorius Raimondas 
Kuodis pabrėžė, jog pagal Mas
trichto sutartį Lietuva anksčiau 

ar vėliau privalo įsivesti eurą, 
nes sutart is nenumato išimčių 
naujoms valstybėms-kandida-
tėms. Išimtis 1992 m. gavo dvi 
dabartinės ES narės — Jung
tinė Karalystė ir Danija, ku
rioms buvo suteikta teisė neįsi-
vesti Europos Sąjungos bendros 
valiutos. 

N o k e l t a i 5 psl. 

Prezidentas vidaus reikalų ministru 
paskyrė Virgilijų Bulovą 

zidentas Rolandas Paksas po 
susitikimo su Seimo pirminin
ku ir premjeru pirmadienį pa
sirašė dekretą dėl Vidaus rei
kalų ministerijos sekretoriaus 
Virgilijaus Bulovo paskyrimo 
vidaus reikalų ministru. 

„Gerbdamas Lietuvos 
Konstituciją, kuri įpareigoja 
prezidentą skirti ministro pir
mininko teikiama kandidatūrą, 
R. Paksas priėmė sprendimą 
pasirašyti dekretą dėl V. Bulo
vo skyrimo vidaus reikalų mi
nistru. Nukelta į 5 psl . 

Virgilijus Bulovas 

V i l n i u s , g e g u ž e s 12 d. 
( B N S ) — N e p a i s a n t abe jon ių 
dė l k a n d i d a t o t i n k a m u m o , p re -

E u r o s k e p t i k a i 
a p s k u n d ė 

r e f e r e n d u m o 
rezu l t a tus 

V i l n i u s , gegužės 12 d. 
(BNS) — Euroskeptikai pirma
dienį Vyriausiajai rinkimų ko
misijai (VRK) įteikė skundą 
dėl, jų vertinimu, padarytų pa
žeidimų per savaitgalį vykusį 
stojimo į ES referendumą. 

Skunde prašoma pripažinti 
referendumo rezultatus nega
liojančiais dėl, skundėjų nuo
mone, neteisėtos agitacijos, bal
savimo slaptumo pažeidimų. 
Euroskeptikai ta ip pat teigė 
esą nepatenkinti kai kuriomis 
Referendumo įstatymo nuosta
tomis. Nukelta į 5 psl . 

Premje ras pažadėjo 
p a d ė t i žemdirbiams 

Vi ln ius , gegužės 12 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas dar kartą patvirti
no, kad nėra galimybių šiemet 
žemės ūkiui papildomai skirti 
140 mln. litų, tačiau dalį pini
gų, ka ip ir anksčiau, žadėjo su
rasti. 

Žemės ūkio problemas A. 
Brazauskas pirmadienį aptarė 
su prezidentu Rolandu Paksu. 

Žemdirbių atstovai yra pa
prašę vyriausybės atsižvelgti į 
Seimo priimtą rezoliuciją, ragi
nančią skirti papildomus 140 
mln. l i tų žemės ūkiui. 

Seimas pavedė vyriausybei 
iki birželio 10 dienos išnag
rinėti situaciją ir pateikti ati
t inkamą Biudžeto įstatymo 
pataisą. 

Nukelta į 5 psl. 

Pasirašytas istorinis 
Lietuvos ir Rusijos susitarimas 

Vi ln ius , gegužės 12 d. 
(BNS) — Vilniuje pirmadienį 
pasirašytas Lietuvos ir Rusijos 
susitarimas dėl nelegaliai atvy
kusių asmenų grąžinimo (read-
misijos). 

Susitarimą pasirašė Rusijos 
užsienio reikalų ministro pava
duotojas Sergejus Razovas ir 
Lietuvos URM sekretorius Da
rius Jurgelevičius. 

Lietuva yra pirmoji ir vie
nintelė valstybė, su kuria Rusi
ja pasirašo susitarimą dėl read-
misijos. Šis dokumentas bus 
taikomas ne tik nelegaliai į Lie
tuvos ir Rusijos teritorijas at
vykusiems šių valstybių asme

nims, bet ir trečiųjų valstybių 
piliečiams. 

Pas i r a šy t i susitarimą dėl 
readmisijos ir patvirtinti sienos 
sutart į Rusija įsipareigojo per
nai derėdamasi su Europos Są
junga (ES) dėl Rusijos piliečių 
t ranzi to į Karaliaučiaus sritį ir 
iš jos per Lietuvos teritoriją. 

Pernai lapkritį ES ir Ru
sijos vadovai sutarė, kad nuo 
liepos 1 dienos tranzitu per Lie
tuvą į ir iš Karaliaučiaus srities 
vyksiantys Rusijos piliečiai pri
valės turė t i vadinamuosius su
p a p r a s t i n t u s kelionių doku
mentus ar supaprastintus kelio
nių Nukelta į 5 psl. 

Pirmadienį poetui, vertėjui, publicistui. Jeilio (JAV) universiteto profeso
riui Tomui Venclovai 'dešinėje; buvo įteiktas miesto apdovanojimas — šv. 
Kristoforo statulėlė. Apdovanojimą Vilniaus rotušės Mero menėje jteike 
Vilniaus miesto tarybos narys Ar tūras Zuokas (kairėjei. Šis apdovanoji
mas skiriamas per metus labiausiai Vilniui nusipelniusiems žmonėms. 
Prof. T. Venclova Sv. Kristoforo statulėle apdovanotas 2002 metų gruodžio 
mėnesį už didelio pasisekimo susilaukusią jo knyga ,.Vilnius" (vadovas po 
miestai. Algirdo Sabaliausko ELTA' nuotr 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuter. AP. !ntertax. ITAR-TASS. BNS 

žinių aqe«0fų pranešimais) 

Tautų ir Rusijos parengtame 
taikos „kelio gairių" plane nu
matyta 2005 metais įsteigti ne
priklausomą Palestinos valsty
bę. 

JAV 
Vaš ingtonas . JAV baimi

namasi, kad Rytų Afrikos mu
sulmonų ekst remis ta i , pažymė
dami artėjančias pranašo Mo-
hammed gimimo metines, re
gione gali surengti teroro iš
puolių. Valstybės departamen
tas pirmadienį kreipėsi į JAV 
piliečius Tanzanijoje per JAV 
ambasadą Dar es Salame. De
par tamento pareiškime teigia
ma, kad, nors po Irako karo 
įtampa atslūgo, JAV piliečiams 
Rytų Afrikoje išlieka didelis te
roro išpuolių pavojus ir juos ga
li organizuoti su Osama bin La-
den vadovaujamu .,al Qaeda" 
tinklu susijusios grupuotės. 

Vaš ing tonas . JAV pajėgos 
Irake sulaikė ir uždarė į arešti
nę dar vieną Irako mokslinin
kę, susijusią su prezidento Sad
dam Husse in vykdyta biolo
ginio ginklo programa Rihab 
Taha, vad inama „dak ta re 

Mikrobe", buvo sulaikyta sa
vaitgalį. Balandžio pabaigoje 
JAV vadovaujamos pajėgoms 
pasidavė R. Tahos vyras, buvęs 
Irako naftos minis t ras Amer 
Rashid Muhammad. kuris taip 
pat buvo Saddam Hussein pa
tarėjas. Prieš savaitę amerikie
čių pajėgos Irake sulaikė Hudą 
Salih Mahdi Ammash, kuri yra 
viena garsiausių Irako moksli
ninkių, susijusių su masinio 
naikinimo ginklų programomis. 

JAV va l s tybės sekreto
r ius Colin Powell paraginio iz
raeliečius ir palestiniečius kuo 
skubiau imtis praktiškų susi
taikymo žingsnių ir nesureikš
mino to, kad Izraelis dar nepa
tvirtino tarptaut inės bendruo
menės siūlomo taikos ..kelio 
gairių" plano. C. Powell sakė. 
kad izraeliečiams yra daug 
svarbiau pradėti tiesioginį dia
logą su palestiniečiais, nei ofi
cialiai patvirtinti šį planą JAV, 
E u r o p o s S ą j u n g o s . J u n g t i n i ų 

IRAKAS 
Bagdadas . Naujasis JAV 

civilinės administracijos Irake 
vadovas Paul Bremer pirmadie
nį atskrido į Bagdadą perimti 
vadovavimą laikinajai Irako 
administracijai, kuriai iki šiol 
prastai sekėsi kovoti su netvar
ka ir teisėtvarkos pažeidimais 
valstybėje. Praėjusią savaitę 
JAV prezidento George W. 
Bush į ankstesnio JAV admi
nistracijos Irake vadovo atsar
gos generolo Jay Garner vietą 
paskirtas karjeros diplomatas 
P. Bremer į sostinę atvyko kaip 
de facto naujasis valstybės va
dovas. 

B a g d a d a s Proamerikie-
tiškas Irako politikas Ahmad 
Chalabi pirmadienį pareiškė 
tur įs pat ikimos informacijos 
apie tai, kad nuverstas Irako 
prezidentas Saddam Hussein ir 
du jo sūnus yra gyvi bei slaps
tosi Irake. ..Negaliu jums iš

duoti, iš kur aš tai žinau, tačiau 
Saddam važinėja lydimas spe
cialios apsaugos, o jo buvę pa
dėjėjai neįsivaizduoja, kur jis 
yra a r ką jis veikia", teigė A. 
Chalabi. Praėjusią savaitę buvo 
paskelbtas ar t imas Saddam 
Hussein bendražygio pareiški
mas, kad nuverstas Irako prezi
dentas saugus ir ruošiasi šalyje 
organizuoti pasipriešinimą 
JAV vadovaujamai kariuome
nei. 

kai Irano musulmonų kovotojai 
paėmė įkaitais daugiau nei 50 
JAV diplomatų 

RUSIJA 

IRANAS 
Teheranas. Iranas pirma

dienį paneigė pranešimus, esą 
Teheranas svarsto galimybę at
naujinti diplomatinius santy
kius su savo ilgalaikėmis prie
šininkėmis Jungtinėmis Vals
tijomis, tačiau nepaneigė, kad 
Irano pareigūnai buvo susitikę 
su amerikiečiais. Kaip praneša 
laikraštis „USA Today", cituo
damas Irano pareigūną, kurio 
pavarde neskelbiama, Tehera
nas svarsto galimybę atnaujinti 
prieš 23 metus nutrukusius 
diplomatinius santykius su Va
šingtonu JAV ir Irano santy
kiai komplikavosi 1980 metais. 

Maskva. NATO generali
nis sekretorius George Robert-
son iš principo neatmeta gali
mybės Rusijai prisijungti prie 
NATO, bet mano. kad dabar šį 
klausimą svarstyti per anksti 
„Dabar mums svarbiausia ne 
tiek numatyti ateitį, kiek stip
rinti mūsų bendradarbiavimą 
kovoje su realiomis grėsmėmis 
— terorizmu, masinio naikini
mo ginklų ir raketų technologi
jų platinimu, regionų nepasto
vumu ir jų padariniais bei 
daugeliu kitų grėsmių, iškilu
sių ir NATO, ir Rusijai", sakė 
sekretorius, kuris antradienį 
dalyvaus pirmajame Rusijos ir 
NATO tarybos išvažiuojama
jame posėdyje Maskvoje. 

Maskva. Per pirmadienį 
Čečėnijos Znamenskojės gyven
vietėje įvykdytą teroro aktą žu
vo 35 žmones, daugiau kaip 100 
sužeista, 53-jų sužeistųjų būklė 
sunki, pranešė respublikos ad
ministracijos vadovas Achmad 

Kadyrov. Pasak jo. paieškos 
sprogimo vietoje tęsiamos, ir 
nukentėjusiųjų skaičius gali di
dėti. Čečėnijos administracijos 
vadovas pareiškė, kad šis tero
ro aktas nepakeis valdžios nuo
statos dėl derybų su čečėnų su
kilėlių vadu Aslan Maschadov, 
kuris, jo manymu, susijęs su 
šiuo teroro aktu „Su juo negali 
būti jokių derybų", sakė jis. A. 
Kadyrov pareiškė, kad po kovo 
23 d. referendumo dėl respubli
kos konstitucijos Čečėnijoje bu
vo perimta vaizdajuoste su če
čėnų vado A. Maschadov kalba, 
kurioje raginama žudyti visus 
čečėnus, bendradarbiaujančius 
su federalinė valdžia. 

KINIJA J 
Beijing. Kinijos sveikatos 

apsaugos pareigūnai pirmadie
nį pranešė, kad nuo ūmaus kvė
pavimo takų sindromo (SARS) 
mirė dar 12 žmonių, be to, už
registruoti 75 nauji šios ligos 
atvejai. Bendras nuo SARS Ki
nijoje mirusių žmonių skaičius 
šiuo metu jau padidėjo iki 252, 
0 ligos atvejų skaičius — iki 
5.013. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PAGARBOS IR DĖMESIO 
VERTI REIŠKINIAI LAISVOJE 

LIETUVOJE 
Prieš du mėnesius lan

kiausi Lietuvoje. Buvo gera 
matyti, kad laisvoje, vakarie
tišką modelį pasirinkusioje, 
tėvynėje žmonės atkakliu dar
bu ne tik kuria svarbius eko
nomikos, integracijos į Euro
pos ir pasaulio struktūras 
pagrindus, įteisina demokrati
jos principus, bet tvirtai pasi
ryžę neapleisti ir puoselėti 
tautos dvasingumą, moralines 
vertybes, tradicijas. 

Apsilankymo metu su jau
duliu, pagarba ir susižavėjimu 
stovėjau sausakimšoje Prisi
kėlimo bažnyčioje Kaune, 
klausiausi Filharmonijos cho
ro ir orkestro atliekamų kū
rinių. Koncertas vyko šių me
tų vasario 16-ą dieną Nepri
klausomybės atkūrimo proga. 
Žmonės kelias valandas pa
garbiai stovėjo ir klausėsi kon
certo nešildomoje (temperatū
ra buvo-daugiau nei 10 laips
nių šalčio pagal Celsijų) res
tauruojamoje bažnyčioje, kuri 
dar neturi langų, vidaus ap
dailos, šildymo sistemos, suo
lų atsisėdimui ir daug kitų bū
tinų dalykų normaliam pasta
to funkcionavimui. Atlikėjams 
buvo dar sudėtingiau. Jie ne 
tik šaltyje atliko programą, 
bet į vietą turėjo atvykti ge
rokai anksčiau prieš koncerto 
pradžią, kad pasiruoštų sutik
ti klausytojus. Gerai žinomi ir 
pripažinti Kauno atlikėjai sto
vėjo oriai ir pagarbiai ir, nors 
vilkėjo žieminiais paltais, ke
purės nei vienas neužsidėjo. 
Tai tautos dvasingumo pavyz
dys. Kaune būtų buvę nesun
ku surasti kitą — šiltą ir pa
togią — salę iškilmingam kon
certui arba, paprasčiausiai, į 
tokį renginį iš viso neateiti. 

Bet žmonėms buvo svarbu 
drauge susirinkti ir parodyti, 
kad jie brangina nepriklau
somybę, kad yra dėkingi už 
ją, yra pasiruošę ją puoselėti ir 
pasiryžę neatidėliojant atsta
tyti Prisikėlimo simbolį, kuris 
buvo bjauriai tiek metų oku
pantų paniekintas. 

Nors yra be galo daug 
pasikeitimų Lietuvos mies
tuose, gatvėse, mano akis užkliu
vo ties senaisiais gimdymo 
namais Kaune, Miško gatvėje. 
Tai ilgus metus veikiantys 
namai, kurie visada turėjo 
gerą vardą ir buvo žmonių 
vertinami. Šalia senosios pas
tato dalies lėtai stiebiasi nau
jai atstatomas baltas pries
tatas, o naujas užrašas byloja, 
kad tai yra Krikščioniški gim
dymo namai. Paaiškėjo, kad 
šioje, senas tradicijas turin
čioje ligoninėje gydytojų ko
lektyvas atlieka kelias funkci
jas — gydo, operuoja ir priima 
naują gyvybę, bet atsisako 
naują gyvybę nutraukti, tai 
yra neatlieka abortų. Jei mo
teris to reikalauja, ji yra 
nukreipiama arba perkeliama 
į kitą ligoninę, kurių Kaune ir 
Lietuvoje netrūksta. Tai man 
atrodė labai teigiamas reiš
kinys, ne vien todėl, kad tuo 
rodoma pagarba gyvybei, ug
doma atsakomybė ir moralė, 
bet kartu yra viena iš kelių, 
stabdančių Lietuvos gyventojų 
mažėjimo procesą. O ligoninė, 
neidama įprastu ir, be abejo, 
pelningiausiu keliu, nusipelno 
pagarbos ir visuomenės dėmesio. 

Kviečiu paskaityti ligoni
nės direktoriaus Kęstučio 
Stankaro pasiūlytą straipsnį. 

L. Kleen 
Jackson, N J 

ŽMOGAUS GYVYBE GINAMA NUO JOS 
PRADĖJIMO 

Trumpa ligoninės 
istorija 

1926 metais Kaune, tuo
metinėje Miško gatvėje, iškilo 
privačios moterų ligoninės 
pastatas. Ligoninė veikė ketu
riolika metų iki 1940-ųjų, kai 
sovietai ją nacionalizavo ir 
įkūrė Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Kauno miesto ligo
ninės Moterų ligų skyrių, o 
nuo 1946 metų — Kauno 
miesto 1-uosius gimdymo na
mus, kurie veikė visą tarybinį 
laikotarpį. 1994 metais, po 
nepriklausomybės atkūrimo, 
ligoninės medikai ir adminis
tracija nusprendė išsivaduoti 
iš „pareigos" prisidėti prie 
negimusios gyvybės sunaikini
mo. Šviesaus atminimo kardi
nolas V. Sladkevičius palaimi
no medikų iniciatyvą atsisa
kyti abortų vykdymo ir pasiū
lė ligoninei pasivadinti Krikš
čioniškais gimdymo namais. 
Taip buvo įgyvendinta idėja 
palaikyti, puoselėti ir saugoti 
žmogaus gyvybę nuo jos pra
dėjimo. Šiuo metu tai vieni 
populiariausių valstybinių 

gimdymo namų Kauno apskri
tyje. Čia atvyksta gydytis ir 
gimdyti šimtai moterų, dažnai 
pasirinkdamos ligoninę dėl jos 
geros reputacijos ir kilniais 
principais grįstos veiklos — 
nenutraukti naujai užsimez
gusios gyvybės. Pastaruoju 
metu gimdymo namuose gims
ta iki tūkstančio naujagimių, 
modernia įranga atliekama 
apie aštuoni šimtai sudėtingų 
ginekologinių operacijų. 

Ką pakeitė naujas vardas? 
Niekas nepasikeičia be 

siekių ir pastangų tiems siekiams 
įgyvendinti. Ypač žmonių 
mintys, požiūris, darbo princi
pai. Tai ir yra sritys, į kurtas 
šiandien Krikščioniškuosiuose 
gimdymo namuose kreipia
mas didžiausias dėmesys. Šio
se srityse galima tobulėti be 
papildomų lėšų — tą turi tie
siogiai suvokti ir įgyvendinti 
čia dirbantys žmonės. Teisin
gas darbuotojų požiūris į negi
musią gyvybę, dėmesys besi
laukiančiosioms, tolerancija ir 
atjauta nepasiturinčiosioms 
yra svarbus kasdieninis ligo-

Gyd. Gendviliene 
Kaune. 

su naujagimiu Krikščioniškuose gimdymo namuose 

Krikščioniškųjų gimdymo namų Kaune, medicinos personalas diskutuoja darbo eigą ir iškilusias problemas. 

ninės vadovų ir personalo 
rūpestis. Tapo įprasta, kad 
per rytinius „penkminuti-
nius" susirinkimus ligoninėje 
ne tik aptariama pacienčių 
būklė, priimami srendimai, 
bet ir kuriamas stiprus dvasi
nis klimatas personalo tarpe. 

Neprisidėti prie negimu
sios gyvybės sunaikinimo ap
sisprendė čia dirbantys medi
kai, bet tai nereiška, kad šioje 
ligoninėje liks nesuprasta ir 
pasmerkta tam pasiryžusi 
moteris. Tuo atveju bus pa
dėta daug daugiau pastangų, 
kad ji savo nusistatymą pa
keistų ir kad tokia operacija 
neįvyktų. Dauguma šio gim
dymo namų medikų giliai su
vokė, kad sunaikinant negi
musius kūdikius, nei ekono
minės, nei socialinės ar asme
ninės problemos nebus iš
spręstos, o nužmogėjimo pa
vojus iškils. Dauguma medi
kų pripažįsta, jog abortai turi 
įtakos jų pačių gyvenimui ir 
ramybei, tad jų neatlieka ne 
tik todėl, kad dirba šiuose 
gimdymo namuose, kad ne
nori prieštarauti savo širdies 
ir sąžinės balsui. 

Krikščioniškieji gimdymo 
namai ne tik krikščionims. 

Priešingai, gana daug 
pacienčių nelaiko savęs tikin-
čiosiomis. Kartais čia atvyks
ta gimdyti moterys iš kitų 
Lietuvos vietovių dėl gimdy
mo namų gero vardo. Iš tiesų, 
čia niekas neklausinėja apie 
tikėjimą, tačiau pacienčių lū
kesčiai rasti dėmesingesnį ir 
dvasingesnį personalą pasi
teisina. Be to, šiuose gimdymo 
namuose yra daug daugiau 
galimybių mamai sužinoti 
apie tai, nuo ko priklauso il
gas kūdikio maitinimas krūti
mi. Čia niekuomet neskuba
ma kūdikiams siūlyti motinos 
pieno pakaitalų, o formuojami 
natūralūs žindymo įgūdžiai. 

Kartais su ironija klausia
ma, ar šiuose gimdymo na
muose gimdoma kitaip — 
krikščioniškai. Atsakant į tai, 
reikėtų pabrėžti, kad, kai tė
vai leidžia savo vaikus į ka
talikiškus darželius, mokyk
las, neklausia, ar ten mate
matikos mokoma kitaip — ka
talikiškai. Svarbiausias tėvų 
motyvas, kad jų vaikas moky
sis tokioje aplinkoje, kurioje 
nebijoma ištarti Dievo vardo, 
kur ugdoma kitokia, dvasin
gesnė vaikų pasaulėžiūra. Pa
našūs ir šių gimdymo namų 
tikslai — dirbti ir sukurti 
tokią aplinką, kurioje gimdy
vė pajustų, kad 6a žmogaus gy
vybė saugoma ir gerbiama nuo 
jos užsimezgimo iki gimimo. 

Socialinės pagalbos pro-
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Te l . (708) 598-8101 

Va landos pagal susi tar imą 

Gimnazistai, atsi lankę Krikščioniškuose gimdymo namuose Kaune 

jektai moralinė ir materia
linė pagalba 

Tam kuriami socialiniai 
projektai su kitomis katali
kiškomis institucijomis. Kurį 
laiką gimdy^no namuose buvo 
vykdomas Vokietijos Maltos 
ordino pagalbos tarnybos fi
nansuojamas projektas: nepa
siturinčioms bei daugiavai
kėms nėščiosioms bei pagim
džiusioms į namus būdavo iš-
vežiojamas maistas, paremia
mos labdara. Šios gėrybės at
keliaudavo iš Vokietijos, Šve
dijos geradarių.Vėliau šis pro
jektas išaugo į bendrai su 
Kauno arkivyskupijos Šeimos 
centru vykdomą „Krizinio 
nėštumo" programą. Sociali
niai darbuotojai ieško būdų, 
kaip nepritekliuje ar smurto 
aplinkoje esančioms moterims 
padėti išnešioti ir pagimdyti 
vaikus, o Krikščioniškųjų gim
dymo namų medikai — sa
vanoriai teikia medicininę ir 
moralinę pagalbą. Tai ypač 
svarbu šiandien, kai Lietuvoje 
mirtingumas didesnis už 
gimstamumą. Mūsų medikai 
Kauno arkivyskupijos Šeimos 
centre besirengiantiems san
tuokai jaunavedžiams skaito 
paskaitas, moko šeimas kata
likams priimtų šeimos plana
vimo metodų. Kita medikų 
grupė dirba greta Šeimos cen
tro esančiame diagnostikos 
kabinete, teikia ginekologo 
pagalbą nepasiturinčioms pa
cientėms. Tai pat glaudžiai 
bendradarbiaujama su Kauno 
Jėzuitų gimnazija ir kitomis 
mokyklomis. Mokiniai lanko 
gimdyves, naujagimius, žiūri 
vaizdajuostes apie pagarbą 
dar negimusiai gyvybei. 

Vilties, kad ligoninė išliks, 
išsilaikys ir užtikrintai gy
vuos, suteikia medikų per
sonalo entuziazmas, ligoninės 
vadų ryžtas, visuomenės pri
tarimas. Kauno arkivyskupo 
metropolito Sigito Tamkevi-
čiaus bei kitų Lietuvos ir už
sienio Katalikų Bažnyčios 
hierarchų palaikymas, pa
saulio visuomenės atstovų ir 
organizacinių struktūrų do
mėjimasis turi didelės įtakos 
ligoninės pagrindų stipri
nimui. Amerikos katalikiška 
labdaros organizacija „Cat
holic Medical Mission Board" 
pasirūpino, kad gimdymo na
mus pasiektų kelios medika

mentų, medicininės įrangos 
siuntos, už ką ligoninė yra la
bai dėkingg. 

Tuos, kurie domisi ligo
nine ar norėtų prisidėti prie 
jos augimo bei stiprinimo, 
prašome skambinti telefonu: 
+370 (37) 75-09-11 arba rašyti 
adresu: Miško g. 27, Kaunas 
3000 , Lietuva, elektroninis 
paštas: info@gimdvmas.lt sve
tainė internete: www.gimdy-
mas.lt 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTOj GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 706-422-8260. Jei reikalinga 

pagalba po darbo valandų, skambinti 
„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Kuron, Suite 1000 
Chicago. IL 60611 

Valandos paaal susitarimą 
Tel . 312-337-1285 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANU! GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel . 708-423-5155. 

EDMUNDAS VClNAS, MD„ &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KAFDOJDGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wmixxrteriotBsgaryenctneetiedhjcan 

DEŠIMTERIOPAS ENERGIJOS SUKAUPIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Yra žmonių, stebinančių 
aplinkinius savo kūno ir proto 
energija. Žinoma, čia tokių ge
nai pasitarnauja, bet didele 
dalimi jie patys susikaupia ne
išsemiamą energijos aruodą. 
Energijos pilniems vyrams ir 
tokioms moterims nuostabiai 
taupo energiją paprasti sveiki 
įpročiai. Jų reguliariai prisi
laikant, energija susikaupia 
visiems ateinantiems mėne
siams ir metams. Tada ji pade
da gyventi žmogui pilnutiniu gy
venimu. Taig, jei šiandien jau
ties nerangiai, štai dešimterio
pas energijos pagausinimas: 

1. Pradėk judėti. 
Tyrinėtojai susekė, kad 

daugiau energijos ir mažiau 
įtampos turi žmogus dviem va
landom, kai pasivaikščioja 20 
minučių. Vaikščiok kaip gali 
greitai, tik nesinervindamas 
— be įtampos. Žinokime, kad 
stipri mankšta skirtingai vei
kia: tokia 45 minučių gimnas
tika gerina tik nuotaiką, bet 
ne energiją; tad po tokios 
mankštos gali jausti nuovargį. 

2. Klausykis ne geros, bet 
geriausios muzikos. 

Ir ne tokios, dažnai girdi
mos per radiją. Daugumas ma
no, kad geriausia muzika ra
mina. Tyrinėtojai susekė, kad 
geriausia muzika galingai di
dina klausytojo energiją. Blo
ga muzika erzina, tas mažina 
energiją ir didina įtampą. To
dėl šventykloje vargonų, o na
muose geriausia savo ar radijo 
muzika kaupia mūsų energiją 
ir mažina įtampą. Tokia jos 
nauda prilygsta naudai, gau
namai iš greito judesio. 

3. Stiprink raumenis. 
Susikaupkime energijos 

perteklių — tada po sunkesnio 
darbo dar liks jos kitai — 

lengvesnei veiklai. Artėdami į 
pensininkus, žmonės mažiau 
darbuojasi, kas silpnina rau
menis ir tada dar mažiau ju
dama. 

Laimė, kad mes galime 
pertraukti tą raumenų men
kėjimą, kai reguliariai — du 
kartus per savaitę po 20-30 
minučių sunkokai pasigim
nastikuosime nepailsdami. Ta
da atgausime raumenų jėgą. 

Kad ir toks vaikystėn grį
žimas — per judančią virvę šo
kinėjimas — stiprina raume
nis, tirpdo riebalus ir gerina 
pusiausvyrą, kuri saugo nuo 
pargriuvimo. 

4. Elkimės kaip triušiai. 
Kai gale dienos imi kojų 

nepanešti, tas gali būti dėl 
cukraus kraujyje sumažėjimo. 
Tada imk ne cukrų, ne saldai
nį, ne medų, o kramtyk triu
šiškai morką. Ji teiks energi
jos, suteikdama cukraus taip 
greitai, kaip saldainis, ir teiks 
dar stambmenų ir vitaminų. 
Todėl turėk po ranka morkų 
(virtų ar žalių) ir pavakaryje 
gardžiuokis jomis, ypač 
tarkuotomis. Jei esi ne morki-
nis, tai turėk parankiai vaisių 
— sulauksi naudos. 

5. Knarkimas gali būti 
rimtos negalės ženklas. 

Kad ir išsimiegi normaliai 
po 7-8 valandas, miego ne
tvarka vadinama, miegant su
stojimas alsuoti (sleep apnea) 
per 20 ar 30 sekundžių daugelį 
kartų per naktį, net nejuntant 
kai tai trumpai trunka, išbu
dina ir neišsimiegojimo susi
kaupimas vargina dienos me
tu. Toks miego sutrukdymas 
yra dažnas žmonėms virš 50 
metų. 

Tokie užmiega koncertuo
se, vairuodami mašiną ar tuo

jau atsisėdus prie TV; jie 
knarkia ir ne taip giliai miega, 
kaip anksčiau. Tokią negerovę 
diagnozuoja ir tvarko ,Sleep 
Clinic". Yra alsavimui prietai
sas, saugojąs nuo oro takų už
sidarymo. 

6. Maišykis tarp žmonių. 
Maišymasis žmonių tarpe, 

tik vengiant naktimis, gali di
dinti energiją. Ypač draugauk 
su optimistais ir auklėtojais. 
Toks teigiamas bendravimas 
gerina nuotaiką, kas suteikia 
daugiau energijos. 

Nevisuomeniškumas arti
na nusiminimą. Bendravimas 
su kultūringais žmonėmis ar 
net ir kaip augalais ar gyvu
liais, šalina nusiminimą, ne-
jauslumą ir stokojimą energi
jos. Tik prisiminkime lietuvių 
gerėjimąsi rugių laukais, miš
kais ir gėlėmis languose bei 
darželiuose. Tai buvo stiprus 
energijos aruodas, saugas mus 
nuo kasdieninio nosies nulei
dimo. 

7. Atsargiai su meile tabletei. 
Svirduliavimas yra daž

niausias negerumas, atsiran
dantis imant kai kuriuos, ypač 
miegui be recepto, vaistus. At
sinešęs tabletes miegui džiau
giasi: aš miegosiu gerai. Jie vi
sai negalvoja apie rytojaus 
svirduliavimą — nepajėgumą 
veikti. Mat be recepto miegui 
tabletė turi veiklų vaistą Anti-
histaminą (kaip ir alergijai, ir 
slogai), po kurio laiko net ir ry
tojaus rytą esti mieguistas ir 
mažiau žvalus. 

Dabar yra naujas, su re
ceptu gaunamas, miegui vais
tas, kuris greit nyksta iš krau
jo. Tada nevargstama kitą die
ną ir netrukdomas miegas 
ateinančią naktį. 

Nukelta į 4 psl. 
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SENATAS VIENINGAI PRITARĖ 
NATO PLĖTRAI 

ALGIMANTAS GURECKAS 

Pagal Jungtinių Amerikos 
Valstijų konstituciją, prieš 
prezidentui patvirtinant tarp
tautines sutartis, dėl jų turi 
patarti ir joms pritarti Se
natas dviejų trečdalių visų se
natorių balsų dauguma. Da
bar yra 100 senatorių, tad 
reikia 67 pritariančių balsų. 
Atstovų rūmai sutarčių tvir
tinime nedalyvauja. Septynių 
naujų NATO narių-kandi-
dačių įstojimo į Šiaurės At
lanto sąjungą protokolai taip 
pat turėjo būti patvirtinti ta 
pačia tvarka. 

Senato Užsienio reikalų 
komitetas pravedė apklausi
nėjimus ir naujų NATO narių 
priėmimo protokolus perdavė 
visam Senatui, siūlydamas 
vienbalsiai jiems pritarti. Se
natas klausimą svarstė šių 
metų gegužės 7 dieną. 

Pirmas kalbėjo senatorius 
Joseph Biden, Jr., demokratas 
iš Delaware, Užsienio reikalų 
komiteto mažumos vadovas. 
J is supažindino su NATO 
plėtros privalumais. Kandida
tės ateina su 220,000 karių ir 
svarbiomis karo laivyno bei 
aviacijos bazėmis. Tiesa, kai 
kurios jų yra mažos valstybės, 
bet, pasibaigus Šaltajam ka
rui, nebereikia milžiniškų šar
vuotų armijų ir didelio skai
čiaus karių. Dabar svarbu tu
rėti gerai paruoštus, speciali
zuotus ir judrius dalinius. 
Kandidatės kaip tik speciali
zuojasi įvairiose srityse, ku-

'. . rios visai NATO sąjungai 
svarbios ir reikalingos. Tarpe 
jų Lietuva su specialiais leng
vais bei judriais kovos dali
niais ir karo medikais. Sena
torius minėjo Vilniaus dešim-

! . tuką ir jo politinę paramą 
Amerikos konfliktui su Iraku. 
Jis priminė, kad kandidatės 
talkina NATO operacijose 
Bosnijoj, Kosove, Afganistane 
bei Irake ir paminėjo, kad 

— lietuvių dalinys Afganistane 
dalyvavo kautynėse su Tali-
bano kovotojais. -Žodžiais ir 
darbais šios šalys įrodė sąjun
gai savo vertę", pabrėžė sen. 
Biden. 

Toliau jis atskirai įvertino 
kiekvieną šalį-kandidatę. Kal
bėdamas apie Lietuvą, nuro
dė, jog ji skiria 2 procentus 
bendro vidaus produkto (BVP) 
kariniams reikalams, netru
kus turės greitam reagavimui 
visą paruoštą batalioną, o po 
kelių metų — brigadą. Lietuva 
pasirašė sienų sutartį su 
Rusija ir susitarė su ja dėl 
tranzito į Karaliaučių. Lietu
vos kariai mokosi Antrojo pa
saulinio karo istorijos, kurią 
dėstant, daug dėmesio skiria
ma holokaustui. Lietuva ruo
šias grąžinti žydų bendruo
menės turtą, rūpinasi čigonų 
bendruomene, ji įsitraukė į 
kovą prieš prekybą žmonėmis 

ir prostituciją. Latvija ir Esti
ja pasiekė gerų santykių su jų 
rusų bendruomenėmis, grąži
na žydų nuosavybes. Šįmet 
Estija pirmąkart minėjo Ho-
lokausto dieną. 

Tačiau sen. Biden nurodė, 
kad dar ne visos problemos iš
spręstos. Visose valstybėse-
kandidatėse itin svarbu kovoti 
su korupcija, pašalinti čigonų 
ir kitų mažumų diskriminaci
j a 

Senatoriaus nuomone, šis 
NATO plėtimo ratas dar ne 
paskutinis. Galimos tolimes
nės kandidatės — Albanija, 
Makedonija, Kroatija, dar to
liau — Bosnija ir Ukraina. Sa
vo išsamų pranešimą sen. Bi
den baigė, ragindamas pritar
ti Bulgarijos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Rumunijos, Slovaki
jos ir Slovėnijos įstojimo į 
NATO protokolams. 

Antrasis kalbėtojas, sena
torius iš Kansas, Pat Roberts, 
pritarė naujų narių priėmimui 
į NATO, bet ta proga pranešė, 
kad senatoriai John Warner, 
Carl Levin, Jeff Sessions ir jis 
pats, Pat Roberts, pasiūlė nu
tarimo šiuo klausimu pakeiti
mą, teisingiau — papildymą. 
Plečiantis NATO narių skai
čiui, sprendimai visų narių su
tarimu darosi vis sunkiau pa
siekiami, todėl jie siūlo ap
svarstyti galimybę atsisakyti 
bendro sutarimo principo ir 
nutarimus priimti balsavimu. 
Jie taip pat siūlo numatyti 
galimybę suspenduoti ar pa
šalinti NATO narę iš sąjun
gos, jei ji nesilaikytų pagrin
dinių įsipareigojimų ar nu
kryptų nuo NATO vertybių bei 
principų, pvz., jei atsisakytų 
demokratijos ar laisvosios rin
kos ekonomikos arba pažeistų 
žmogaus teises. Prieš šį pasiū
lymą stipriai pasisakė sen. 
Biden ir John McCain iš Ari
zonos. Jie sakė, kad toks pa
siūlymas sudaro galimybę 
apeiti pagrindinį NATO sutar
ties 5-ąjį straipsnį, kuris įpa
reigoja sąjungą ginti kiek
vieną jos narę. O atsisakymas 
bendro sutarimo principo, 
pažeistų narių-valstybių su
verenumą. Argi Amerika su
tiktų su jai nepriimtinu NATO 
daugumos sprendimu panau
dot karinę jėgą. jei ji manytų, 
kad tai nereikalinga? 

Pasiūlymą palaikė senato
rius iš Indiana, Richard Lu-
gar, Senato Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas. Jis pa
aiškino, kad šis pasiūlymas 
nekeičia naujų narių įstojimo į 
NATO sąlygų ir nesusiaurina 
jų teisių, tik įpareigoja prezi
dentą per 18 mėnesių iškelti 
tuos klausimus NATO Tary
boje, kad jie ten būtų ap
svarstyti. Po tokio paaiškini
mo pasiūlymas, niekam ne
prieštaraujant, buvo priimtas. 
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Danutė Bindokienė 

Mokėjome prašyti, 
mokėkime ir padėkoti 

Kadenciją baigęs prez. Valdas Adamkus (viduryje) pjausto tortą Seime surengtose iškilmėse, švenčiant neabejoti
ną „taip", kurį ištarė lietuvių tauta, balsuodama praėjusį savaitgalį vykusiame referendume dėl narystės 
Europos Sąjungoje. Iš kairės — premjeras Algirdas Brazauskas, o dešinėje prez. Artūras Paulauskas. Eltos nuotr. 

Dėl naujų narių priėmimo 
kalbėjo senatoriai George Voi-
novich iš Ohio, Richard Dur-
bin iš Illinois, John Warner iš 
Virginia, Carl Levin iš Michi-
gan, Richard Lugar iš Indiana, 
Kay Bailey Hutchinson iš Te-
xas, George Allen iš Virginia, 
John McCain ir Paul Sarbanes 
iš Maryland. Visi, nepaisant, 
ar jie respublikonai, ar demo
kratai, pasisakė už septynių 
naujų narių priėmimą. Itin iš
kalbingi buvo sen. Durbin, 
Voinovich, Lugar. Allen ir Mc
Cain. Senatorius Durbin pasa
kė, kad jis visiškai palaiko 
Bulgarijos, Rumunijos. Slova
kijos ir Slovėnijos priėmimą į 
NATO. bet kalbėsiąs apie 
Baltijos kraštus, kuriuos jis 
geriausiai pažįsta. Iš tikro jis 
kalbėjo beveik ištisai apie 
Lietuvą. Papasakojo, kaip jo 
motina, dvejų metų mergytė iš 
Jurbarko buvo atvežta į Ame
riką, kaip lietuvių tauta ken
tėjo per visas okupacijas, bet 
nepasidavė, išlaikė viltį ir pa
galiau, kaip išsikovojo laisvę ir 
nepriklausomybę. Lietuviai iš 
skaudžios patirties žino, kokia 
brangi yra laisvė, todėl pasi
ryžę ją saugoti ir ginti, o juk 
toks ryžtas kaip tik ir yra 
svarbiausias NATO pagrindas. 

Senatorius Warner prisi
pažino, jog jis buvo prieš 
NATO plėtimą, bet dabar pa
keitė savo nuomonę ir balsuos 

SARS IR RUSIJA 

Rusijos vyriausybė gegu
žės 8 d. paliepė savo oro lini
joms sustabdyti skrydžius į 
Kiniją. Hong Kongą ir Taiva-
ną, nes įtariama, kad susektas 
pirmasis susirgimas ūminiu 
kvėpavimo takų uždegimu 
Blagoveščensk mieste, esan
čiame pačiame rytiniame Ru
sijos pasienio su Kinija ruože. 

už naujų narių priėmimą. 
Kai kurie senatoriai savo 

pasisakymuose paminėjo ir ki
tus, su NATO surištus, klau
simus. Sen Hutchinson susirū
pino, kad planuojama nuo 
NATO nepriklausoma Prancū
zijos, Vokietijos ir Belgijos ka
rinė sąjunga, griauna NATO 
valstybių solidarumą ir men
kiną jų pajėgumą. Dėl Pran
cūzijos dar griežčiau pasisakė 
sen. McCain. Prancūzija 
NATO sąjungoj pasižymi truk
domąja veikia. Ji atvirai skel
biasi, siekianti sudaryti Ame
rikai atsvarą. Bet, anot sen. 
McCain, atsvara yra sąjun
gininkės priešingybė, negali
ma tuo pačiu metu būti Ame
rikos sąjungininke ir jos at
svara. 

Šį Senato posėdį visą laiką 
stebėjo ambasadorius Vygau-
das Ušackas. Lietuvos Seimo 
užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Gediminas Kirki
las ir ambasados ministras-
patarėjas Renatas Norkus. 
Keli kitų valstybių diplomatai 
tik pasirodė ir greit pranyko. 
Iš lietuvių šį posėdį dar ste
bėjo JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų 
tarybos narys Algimantas 
Gureckas. 

Rytojaus dieną, gegužės 8, 
prisirinko daug stebėtojų. Dip
lomatinė galerija pilna — ten 
septynių valstybių-kandida-

TAI ĮDOMU 
Sumažintas susisiekimas ir 
traukiniais ar kitomis priemo
nėmis, nors apskritai Maskva 
vengia imtis per daug griežtų 
suvaržymų Kinijos—Rusijos 
pasienyje, nes labai nukentėtų 
ne tik tos srities, bet ir visos 
Rusijos ekonomika. Kinija yra 
viena didžiausių Rusijos pre
kybos partnerių, o pasienio 
vietovėse nelegaliai gyvena ir 
dirba apie vienas milijonas ki-

čių užsienio reikalų ministrai, 
ambasadoriai, kiti aukštesni 
diplomatai ir pareigūnai. Po
sėdį pradėjo sen. Lugar, kvies
damas senatorius pritarti 
naujų NATO narių įstojimo į 
sąjungą protokolui. Jam prita
rė Senato mažumos vadovas 
senatorius Thomas Daschle, 
demokratas iš Pietų Dakotos. 
Tada vyko balsavimas. Kaip 
žinoma, 96 senatoriai balsavo 
už septynių naujų narių pri
ėmimą, priešingų balsų nebu
vo, keturi senatoriai į balsavi
mą neatvyko. Po balsavimo 
užsienio reikalų ministrai bu
vo pakviesti į Senato posėdžių 
salę, kur jie asmeniškai sena
toriams padėkojo. 

Istorinis posėdis pasibai
gė. Lietuva pasiekė didelį lai
mėjimą, siekiant užsitikrinti 
savo saugumą, įsijungiant į 
transatlantinę gynybos sis
temą. Kai 1999 metais prie 
NATO prisijungė Lenkija, 
Čekija ir Vengrija, Amerikos 
Senatas jų priėmimą patvirti
no 80 balsų, prieš balsavo 19. 
Dabar septynios naujos narės 
patvirtintos vienbalsiai. Toks 
Amerikos vieningumas turėtų 
palengvinti naujų narių pri
ėmimo patvirtinimą Europos 
senųjų NATO narių parlamen
tuose. 

Besidžiaugdami šiuo lai
mėjimu, neužmirškim savo se
natoriams už jų paramą padėkoti. 

niečių. Daug jų kasdien perei
na Kinijos-Rusijos sieną, o 
taip pat ir vietiniai rusai nuo
lat maišosi Kinijos prekyvie
tėse, pardavinėdami savo ga
minius ir žemės ūkio produk
tus. 

Maskva taip pat įsakė lai
kinai uždaryti pasienio punk
tus, kuriuose nėra aparatūros, 
galinčios nustatyti įvažiuo
jančių sveikatos stovį. ChTr 

Šiandien sveikinkime visą 
lietuvių tautą ir vienas kitą — 
balsavimas referendume dėl 
Lietuvos narystės Europos Są
jungoje parodė, kad, nepai
sant neigiamos propagandos, 
lietuviai moka galvoti už save 
ir supranta, kad tik įsijungi
mas į Vakarų Europos demo
kratijas tėvynei gali atnešti 
saugesnį rytojų. 

Kas didžiosioms valsty
bėms pavyksta be didelių pas
tangų, mažosios turi kantriai 
dirbti ir atkakliai kovoti už 
savo teises, kol pagaliau pa
siekia tikslą. Viena tokių ne
didelių valstybių, su nepa
laužiamu pasiryžimu siekianti 
galutinai išsivaduoti iš sovie
tinės praeities ir įsijungti į 
Vakarų demokratijas, yra 
lietuvių tauta. 

Dar taip, rodos, neseniai 
priversta būti bevarde ir be
veide didžiosios sovietų impe
rijos dalelyte, šiandien Lietu
va žinoma visame pasaulyje ir 
ja kiekvienas lietuvis gali 
didžiuotis. Nepaisant nuolati
nių nusiskundimų, kad vidaus 
reikalai dar nėra pasiekę 
pageidaujamo piliečių gerovės 
lygio, užsienio akimis žiūrint, 
Lietuvos, kaip valstybės, pa
žanga verta pagyrimo žodžių. 
Tad nereikia stebėtis, kad 
Lietuvos įvertinimą vakarie
čiai išreiškia konkrečiu būdu. 

Vienas tokių pragiedrulių 
buvo š.m. gegužės 8 d. JAV 
Senato pritarimas Lietuvos 
narystei NATO. Niekas ne
abejotų, kad tai buvo lemtin
giausias balsavimas, nes, 
nepaisant pastaruoju metu 
dėl karo Irake kilusių kai ku
rių nesutarimų tarp Amerikos 
ir kitų NATO valstybių, Va
šingtono žodis dar yra kone 
sprendžiamasis ir su juo 
NATO narės skaitosi. Jeigu 
JAV Senatas —ir dar vien
balsiai — pritarė, kitos NATO 
narės vargiai priešinsis. 

Vis dėlto tas pritarimas 
nenukrito į sterblę kaip per
nokusi kriaušė. Visai lietuvių 
tautai reikėjo nemažai pasi
spausti, kad šį tikslą pasiek
tų. Sakome visai — turint 
mintyje ir tėvynėje gyvenan
čius, ir užsienio lietuvius, ku
rių įnašas šiuo atžvilgiu buvo 
nemažas, o gal ir lemiamas. 
Amerikos lietuviai jau yra 
pripratę varstyti Vašingtono 
pareigūnų duris, ieškodami 
savo tėvynei paramos. Tai jie 
darė ne tik per pastaruosius 
50 metų, kai Lietuva buvo 
okupuota, bet daug daug 
anksčiau, prieš 1918-uosius 
m. ir po jų. Tai kiekvieno lie
tuvio, gyvenančio už Lietuvos 
ribų, įsipareigojimas, kurį visi 
supranta ir vykdo. 

Artėjant balsavimams Se

nate dėl Lietuvos narystės 
NATO patvirtinimo, daug 
pasidarbavo Amerikos lietu
vių organizacijos — Lietuvių 
Bendruomenė, ALTas, bet 
nemažiau veiksmingos buvo ir 
jungtinės pastangos: JBABC, 
Baltų lygos, BAFL, lietuvių 
respublikonų, demokratų, 
Lietuvos Vyčių, valstybių, sie
kiančių NATO narystės koali
cijos (čia ypač daug kredito 
teiktina JAV LB Tarybos 
pirm. Reginai Narušienei). 
Šioms organizacijoms raginant, ir 
pačių mūsų tautiečių inicia
tyva, kiekvienos valstijos se
natoriai buvo užpilti prašy
mais bei paraginimais teigia
mai pasisakyti už Lietuvos 
narystę NATO. JAV rinktieji 
pareigūnai visuomet atkreipia 
dėmesį į jų rinkėjų prašymus, 
ir jeigu tik įmanoma, juos 
išpildo. Taip buvo ir šįkart. 

Reikia tik džiaugtis, kad 
JAV Atstovų rūmuose ir Se
nate turime Lietuvai tikrai 
palankių asmenų. Jie suteikė 
stiprią, įtakingą paramą, daug 
prisidėjusią prie teigiamų bal
savimo dėl Lietuvos narystės 
NATO rezultatų. Ypač veiks
mingi buvo senatoriai: Ri
chard Durbin (IL), George Voi
novich (OH), John VV'arner 
(Virginia), Carl Levin (MI), 
Richard Lugar (IN), Kay Bai
ley Hutchinson (TX), Goerge 
Allen (VA), John McCain ir 
Paul Sarbanes (MD). 

Sen. Durbin uolumas, gi
nant Lietuvos reikalus, jau 
mums žinomas. Senate pasa
kyta jo kalba, prieš balsuojant 
gegužės 8 d., buvo, kaip vi
suomet, įtikinanti ir paremta 
faktais. Jis daugiausia kalbėjo 
apie Lietuvą, dar kartą pa
brėždamas savo lietuvišką kil
mę, pateikdamas daug istori
jos faktų, lietuvių pasiryžimą 
siekti laisvės, taip pat Ame
rikos įsipareigojimus nepri
pažinti Lietuvos okupacijos. 
„Kai kas klausia, ar šios ma
žos valstybės gali būti naudin
gos NATO. Nors šios valstybės 
nėra didelės, bet jos jau savo 
įnašą davusios — Bosnijoje, 
Kosove, Afganistane ir Irake," 
— kalbėjo sen. Durbin. 

Prieš gegužės 8-ąją nuolat 
kreipėmės į savo senatorius, 
prašydami paramos Lietuvai. 
Jie mūsų prašymus išgirdo. 
Dabar parodykime dėkingumą 
ir dar kartą siųskime telegra
mas, skambinkime į Vašing
toną — padėkokime. Ne tik čia 
paminėtiems senatoriams, bet 
visiems. Mokėjome prašyti, 
mokėkime parodyti dėkingu
mą. Kas žino. kada mums jų 
pagalbos vėl prireiks, o poli
tikai nei gerų, nei neigiamų 
žodžių nepamiršta... 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J . M. DUNDURAS 

Nr.10 
Sėdėjau ant kokoso pal

mės kelmo Matavai įlankos 
juodo vulkaninio smėlio pa
jūryje ir įsivaizdavau, čia pat. 
netoli nuo kranto, prieš porą 
šimtų metų ant inkaro lengvai 
siūbuojantį „HMS Bounty", 
vadovaujamą leitenanto Wil-
liam Bligh. 1788 metais jis 
čion atplaukė pasikrauti 
duonmedžio daigų, jų užvei-
simui Vakarų Indijose, Ame
rikos žemyne. Čia, šioje įlan
koje, jis įžiebė kibirkštis gar
siajam to laivo maištui, davu
siam medžiagos keletai kny
gų, kino filmų ir begalei studi
jų bei straipsnių apie tą įvykį, 
jo priežastis, maištininkus ir 

jų palikuonis nuošalioje Pit-
cairn saloje, pietryčiuose, toli 
nuo Tahiti. Leitenanto Bligh 
laiškas maištą tiriančiai britų 
admiraliteto komisijai, atiden
gia maišto priežastis. Štai 
trumpa ištrauka originalo kal
ba: 

...It may be asked what 
could be the cause of such a 
revolution. In ansver to which 
I have only to give a descrip-
tion of Otaheite, vvhich has 
every allurement both to luxu-
ry and ease, and is the para-
dise of the world. The women 
are handsome and mild in 
their manners and conversa-
tion, with sufficient delicacv to 

make them admired and be-
loved... 

Kapitonas James Cook, 
grįžęs iš savo 1769 metų ke
lionės, taip aprašė dalį savo 
įspūdžių, patirtų, jam lankant 
Tahiti, kurie papildo leitenan
to Bligh įspūdžius: 

... The young girls when 
ever thev can collect 8 or 10 to-
gether dance very indecent 
dance which they call Timo-
rodee singing very indecent 
songs and useing most inde
cent actions in practice of which 
they are brought up from their 
earlyest Childhood... 

Tos „labai nepadorios dai
nos", jei jos tokios iš tikrųjų 
buvo, dainuotos tahitiečių kal
ba, kurios nei Cook. nei jo jūri
ninkai nesuprato, taigi, tiesio-
gio efekto jiems padaryti ne
galėjo. Jų turinys greičiausiai 
jiems buvo atpasakotas kur 
nors, kada nors vėliau. 

Cook aštuonioliktojo am

žiaus „doras" normas buvo 
atsigabenęs iš tuolaikinės Bri
tanijos ir jo moralinius pagrin
dus supurtęs šokis greičiausiai 
bus buvęs dar ir šiandien pla
čiausiai tebešokama, garsioji 
„Tamure". Šokyje pagrindinė, 
greita ir intensyvi judesių kai
ta vyksta merginų šokėjų kūno 
klubų dalyje ir būtų nepatogu 
per garsiai neigti, jog šokyje 
erotiškas atspalvis nefigūruo
ja. Tą patį galima pasakyti ir 
apie tango, jei jis šokamas auten
tiškai, ir apie artimųjų rytų 
tautinį šokį, jautrioje kom
panijoje vadinamą „dance du 
ventre", o mažiau jautrioje — 
apšaukiamu tik „pilvo šokiu". 
Bet kiek jo yra, priklauso nuo 
stebėtojo standartų. Tai yra jų 
pasaulis, jų papročiai, jų kul
tūra, jų folkloras ir jų šokis, 
šokamas savitarpyje linksmi
nantis, o ne mus, svetimuo
sius, gąsdinti. Erotika yra mū
sų nukaltas terminas, mūsų 

išradimas — ne jų. 
Toks „žemės rojus", kaip 

leitenantas Bligh jį vadino, 
kur seklios lagūnos tarp kran
to ir koralų rifo yra pilnos įvai
rių žuvų, kur kokoso riešutų, 
duonmedžio, bananų ir kitų 
vaisių daugybė, reikia tik nu
siskinti, o šakniavaisius tik iš
sirauti, kur niekada nėra per 
karšta ir niekada šalta, kur 
nėra maisto ar pastogės trūku
mo, kur nėra kalėjimų, nes jų 
nereikia, kur nėra daugelio 
žmonijos nelaimių priežasties 
— pinigų, kur nėra nei vargšų, 
nei turtingųjų ir, be to, kur 
gražios merginos, „dainuoda
mos nepadorias dainas, šoka 
nepadorius šokius" tokios ži
nios aštuonioliktojo šimtmečio 
pabaigos daugelio vakariečių 
ausims buvo dieviškoji muzi
ka, sklindanti iš tolimo, vilio
jančio, absoliutaus rojaus, va
dinamo Otaheite. Plastiški, 
drugelių sparnų plasdenimą 

primenantys, šokiai paprastai 
nesukelia audringo populiaru
mo jūrininkų tarpe. De Bou-
gaiville, apžavėtas romantiš
kos Tahiti, paskelbė ją esant 
..Nouvelle Cythere" — „nau
jųjų laikų Cythera" — sala. 
kur, graikų mitologijos švieso
je, meilės deivė Afroditė, visa 
savo dieviška grožybe, iš jūros 
bangų putų išžingsniavo kran-
tan. Maždaug tuo metu Euro
pos šviesuomenėje dar ruseno 
Jean Jaques Rousseau skelb
tos mintys, jog visų žmonijos 
nelaimių priežastim yra civi
lizacijos sukurtos blogybės. 
Išsigelbėjimas glūdi tik grį
žime į primityvizmą. Sociali
nių filosofų laktose pradėjo 
sklandyti „Le Bon Sauvage" 
teorija, kuria de Bougaiville 
skelbtas „Nouvelle Cythero" 
įspūdis lyg ir pateisino. 

Vėliau. 1880 motais. Pran
cūzijoje pasirodė, ir originalo 
bei vertimuose nepaprastai 

išpopuliarėjo, autobiografinių 
elementų turintis Pierre Loti 
romanas „Le Mariage de Loti" 
(yra ir lietuviškas vertimas: 
„Loti vedybos"). Autorius, ku
rio tikroji pavardė yra Julien 
Viaud. netiesiogiai pasakoja 
apie savo karštą romaną su 
tahitiete Rarahu. jam tarnau
jant prancūzų karo laive, Pa-
peete bazėje. Sakoma, jog šis 
romanas Gauguin atviliojo į 
Tahiti. Savo keliu. Gauguin 
parašė „Noa Noa." jo paties 
iliustruotus autobiografinio 
pobūdžio mintijimus apie savo 
pasaulį Tahiti padangėje. Po jo 
Tahiti legenda savo įspūdžius 
vis atnaujindavo rašytojų ka-
valkada, kuri dar vis tebesi
tęsia. 

Laimei, masinio orinio ir 
jūrinio susisiekimo eros pra
džiai dar tūnant gilioje ateity
je, tuometine Tahiti nuo masi
nio rojaus ieškotojų tvano iš
sigelbėjo Bus daugiau 
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Vienas svarbiausių Dievo 
darbų yra gaminti žmones. Jis 
juos padaro pakeisti tuos, 
kurie miršta, kad būtų pa
kankamai žmonių prižiūrėti 
dalykus žemėje. Jis nedaro 
suaugusių, tik kūdikius. Aš 
manau, todėl, kad jie mažesni 
ir juos lengviau padaryti. 
Tokiu būdu Jis neeikvos savo 
brangaus laiko, juos moky
damas kalbėti ir vaikščioti. Jis 
tai gali palikti jų mamytėms ir 
tėveliams. 

Kitas svarbus Dievo dar
bas yra klausyti maldų. Jų bū
na labai daug, nes yra žmonių, 
kaip pamokslininkai ir pa
našiai, kurie meldžiasi kitu 
laiku, ne vien prieš eidami 
gulti. Dėl to Dievas neturi lai
ko klausytis radijo ar televizijos. 

Dievas viską mato ir viską 
girdi, ir yra visur. Užtat Jis 
būna labai užimtas. Todėl 
neturėtum eikvoti Jo laiko, 
prašydamas ko nors, ką tėtė ir 
mama tau neleido. 

Ateistai yra žmonės, kurie 
netiki į Dievą. Aš nemanau, 
kad tokių yra Chula Vištoje. 
Bent jų nėra tarp tų, kurie 
lanko mūsų bažnyčią. 

Jėzus yra Dievo Sūnus. Jis 
atlikdavo visokius sunkius 
darbus, kap vaikščiojimas 
vandeniu ir stebuklų dary
mas, kol žmonėms nusibodo Jo 
pamokslai ir jie Jį nukryžiavo. 
Bet Jis buvo geras ir malonus 
visiems, taip, kaip ir jo Tėvas, 
ir Jis sakė Tėvui, kad jie neži
no, ką daro, tad reikia jiems 
atleisti. Dievas Tėvas sakė: Gerai. 

Jo Tėvas (Dievas) įvertino 
visa tai, ką Jėzus padarė ir 
visą Jo sunkų darbą žemėje, 
ir Jam pasakė, kad daugiau 
nebereikės vaikščioti žemės 
keliais. Jis gali pasilikti dan
guje. Jis taip ir padarė. Dabar 
Jis padeda savo Tėvui klau

sytis maldų ir patvarkyti tuos 
dalykus, kuriuos Dievas turi 
tvarkyti ir tuos, kuriuos J is 
pats gali patvarkyti , netruk
dydamas Dievo — panašiai, 
kaip sekretorius, tik dar svar
besnis. 

Melstis gali kada tik nori, 
ir jie tau padės, nes jie taip 
yra sus i tvarkę , kad vienas 
budi visą laiką. Visada reikia 
eiti į bažnyčią sekmadienį, nes 
tai padaro Dievą laimingu, o 
jei bet ką nori padaryti laimin
gu, tas asmuo yra Dievas. Ne
praleisk pamaldų daryti kaž
ką, kas t au atrodo bus sma
giau, kaip važiuoti prie pliažo 
iki vidudienio. 

Jeigu netiki į Dievą, būsi 
ne vien ateistas, bet būsi ir 
labai vienišas, nes tavo tėve
liai negali visur su tavim eiti, 
o Dievas gali, pavyzdžiui — į 
stovyklą. Gera žinoti, kad Die
vas yra šalia tavęs, kai bijai 
tamsos arba kai dideli vaikai 
tave įstumia į gilų vandenį ir 
tu nemoki plaukti. Bet... ne vi
sada reikia mąstyti tik apie 
tai, ką Dievas gali tau padary
ti. Žinok — Dievas tave čia pa
dėjo ir Jis gali bet kada tave vėl 
pasiimti. Ir todėl... aš tikiu į Dievą. 

Iškili pedagogė, italė kata
likė Maria Montessori, dirb
dama su mažamečiais vaikais 
ir vys tydama jų auklėjimo 
programą, pastebėjo mažų 
vaikų sugebėjimą intuityviai 
pajusti ir suvokti Dievą. 1990 
m. Bostone išleista nuostabi 
psichologo Robert Coles kny
ga, „Vaikų dvasinis gyveni
mas" („The Spiritual Life of 
Children"). Trisdešimtį metų 
studijuodamas vaikų krizes, 
jų moralinį išsivystymą ir 
galop jų vidinį dvasinį gyveni
mą bei dievybės sąvokas, jis 
surašė šioje knygoje, kaip 

vaikai išgyvena Dievą, žmo
gaus gyvenimo prasmę, kaip 
įsivaizduoja dangų. 

Štai koks kontrastas tarp 
aukščiau cituoto Danny Dut-
ton turimos Dievo ir Kristaus 
sąvokos, kurioje matome gana 
tikslią Katalikų Bažnyčios 
teologijos sintezę, ir psicholo
go Robert Cole knygoje mini
mo Andriuko (Bostone gy
venusio lietuvių ir airių kil
mės dešimtmečio) labai skur
džių sąvokų. Jo ir piešiniai 
buvo savotiškai suvaržyti, ne
ryškūs. Kodėl? Auklėjimo šei
moje ir tikėjimo šeimoje trū
kumas. Andriukas taip ap
rašė, kas jo šeimoje dedasi: 

„Retsykiais einu į baž
nyčią (katalikų). Mano mama 
mėgdavo eiti, bet dabar jau 
nebeeina. J i mano, kad dau
gelis kunigų yra neteisingi — 
viena kalba, o kita daro, — 
taip ir mano tėvelis apie juos 
kalba. Vieną sekmadienį jis 
juos mėgsta ir priima komuni-
ją, o kitą sekmadienį iš jų 
šaiposi ir sako, kad jam ge
riau badu numirti. Mes visa
da einam į bažnyčią, kai mo
čiutė mus aplanko, nes ji nori 
eiti —ji sako, kad dangus yra, 
bet mes negalim jo pamatyti, 
nes jis labai toli". Kokią nepa
prastai didelę įtaką vaiko 
dvasiniam brendimui daro 
šeimos nuotaikos ir išreiškia
mi įsitikinimai! 

Gegužės mėnesį dažnai 
mūsų vaikai prieina Pirmos 
Komunijos. Kokia tai būna 
šventė! Kiek ruošos, kiek triū
so! O praėjus tai šventai die
nai — kas?! Pats Kristus juk 
sakė: „Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane ir netruk
dykite, nes tokių yra dangaus 
karalystė." Mes, kurie turim 
atsakomybę už vaikų dvasinį 
augimą, prisiminkime šiuos 
žodžius. Ir mums Kristus kal
ba įsakmiai, ypač tuomet, kai 
tikėjimas išblėsta, širdys pri
sipildo menkų pasaulio vilio
nių bei rūpesčių: „Jeigu neat
siversite ir nepasidarysite 
kaip vaikai, neišeisite į dan
gaus karalystę". Verta susi
mąstyti, verta peržvelgti, ko
kią įtaką patys darom mažu
tėliams. 

MENO ALBUMO PRISTATYMAS 
Sausio 24 d. Kardinolo V. 

Sladkevičiauo memorialinio 
muziejaus menėje Kaune pri
statytas naujas sakralinio me
no albumas „Vilniaus Kated
ros lobynas", skirtas Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero kanoni
zacijos (16.02.2002) 400-osioms 
metinėms. Leidinys parengtas 
pagal Lietuvos dailės muzieju
je veikiančią Lietuvos tūks
tantmečio programos parodą 
„Krikščionybė Lietuvos mene". 

Susitikime su kauniečiais 
dalyvavo šios parodos ir albu
mo rengėjai ir sudarytojai — 
Lietuvos dailės muziejaus di
rektorius prof. Romualdas 
Budrys, istorikas dr. Vydas 
Dolinskas, menotyrininkė dr. 
Gražina Martinaitienė, Vil
niaus paveikslų galerijos vedė
jas Vytautas Balčiūnas, kiti 
svečiai. Albumo pristatyme 
taip pat dalyvavo Kauno ar
kivyskupas metropolitas Sigi
tas Tamkevičius, SJ, Kauno 
kunigų seminarijos dvasios tė
vas kun. dr. Arvydas P. Žygas, 
daugelis kitų dvasininkų, sak
ralinio meno žinovų. Vakaro 
metu koncertavo fleitininke 
Lidija Gomolickaitė. 

Pasak prof. R. Budrio, ši 
didelio susidomėjimo sulauku
si ekspozicija auga ir šakojasi 
lyg tvirtas medis. Ji nuolat at
naujinama ir papildoma ver
tingais eksponatais. Šią va
sarą parodoje ketinama ekspo
nuoti ir unikalių dirbinių iš 
Berlyno, Vatikano ir kitų už
sienio meno muziejų fondų. 
Tai bus jau septintoji atnau
jinta „Krikščionybė Lietuvos 
mene" paroda. Muziejaus 
vadovas pasidžiaugė šiuo ypač 
pasisekusiu projektu, trumpai 

papasakojo jo atsiradimo isto
riją, kuri prasidėjo Lietuvos 
t ikintiesiems grąžinus Vil
niaus arkikatedrą . Vakaro 
svečias akcentavo, kad šio pro
jekto užuomazgų reiktų ieš
koti čia, Kaune: kardinolui V. 
Sladkevičiui ir dabar t iniam 
arkiv. S. Tamkevičiui, SJ, pri
tarus ir paskatinus surengti 
sakralinio meno parodą, buvo 
imtasi konkrečių darbų. 

Kitas šio albumo sudaryto
jas dr. V. Dolinskas, dalyda
masis savo įžvalgomis, pažy
mėjo, jog Vilniaus arkikated
ros lobynas ir joje išlikusi do
kumentacija yra unikali ir 
ypač svarbi Lietuvos istorijai. 
Tyrinėtojas stebėjosi, kokio 
pasiaukojimo ir ryžto reikėjo 
bažnyčios šeimininkams sau
gant šį palikimą nuo gaisrų, 
svetimų kariuomenių plėšika
vimo ir kitų nelaimių. Meno
tyrininkė dr. G. Martinaitienė 
šį leidinį pavadino lobiu, ga
linčiu ateiti į kiekvienus na
mus. J ame sudėti šimtų Lie
tuvos meistrų, daugiausia ne
žinomų, darbai. 

Arkiv. S. Tamkevičius, SJ. 
ypač palankiai ir šiltai įverti
no albumą rengusių žmonių 
indėlį į Bažnyčios ir tautos is
toriją. Anot arkivyskupo, šie 
daiktai ir būtų tik daiktai, jei 
greta nebūtų mūsų, įprasmi
nančių juose savo tikėjimą, 
meilę ir pagarbą mūsų istori
nei atminčiai, mūsų šaknims. 

Albumo „Vilniaus Kated
ros lobynas" įžangos žodyje 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus pa
vadino šį leidinį Bažnyčios ir 
valstybės dialogo, būtino ir da
barties Lietuvai pavyzdžiu. 

Prezidento, kuris yra ir paro
dos „Krikščionybė Lietuvos 
mene" bei šio albumo globėjas, 
teigimu, „Katedros lobynas — 
ne tik istorinės relikvijos, bet 
ir mus visus dvasiškai stipri
nantys ir taurinantys kūriniai". 

Kardinolas, Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Audrys 
Bačkis šio leidinio įžangos 
žodyje džiaugiasi, kad albu
mas „atspindi bendras pastan
gas suteikti visuomenei gali
mybę pamatyti ir pasigėrėti 
Dievo meilės įkvėptų žmonių 
sukurtų meno dirbinių gro
žiu". Kardinolo, kuris irgi yra 
šios parodos bei albumo globė
jas, teigimu, „tikintieji, daly
vaudami apeigose ir išpažin
dami savąjį tikėjimą, reiškė 
pagarbą Dievui šiais sakra
liniais daiktais bei religiniais 
simboliais. Ir šiandien kata
likai norėtų, kad tos vertybės 
sugrįžtų į jų tikrąja sakralinę 
vietą". 

Septynis šimtmečius puo
selėtas sakralinio meno paliki
mas — liturginiai indai, dra
bužiai. Bažnyčios hierarchų 
insignijos, kiti reikmenys — 
albume atspindėta trijuose 
skyriuose pagal tuo metu me
ne vyravusius stilius. Išsamų 
albumo bei Katedros lobyno 
pristatymą parašė R. Budrys, 
o aptariamojo laikotarpio nuo
dugnią istorinę apžvalgą kny
gos pabaigoje pateikė dr. V. 
Dolinskas. Visi tekstai pateik
ti ir anglų kalba. Albumo 
mecenatai — Aleksandra ir 
Juozas Kazickai. Knygos lei
dimą taip pat parėmė Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo di
rekcija, Kultūros ministerija. 
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SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ (kairėje), ir 
Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys prie restauruoto stebuk
lingojo Šiluvos Madonos paveikslo — „Dievo Motina su Kūdikiu". 

SUGRĮŽO PAVEIKSLAS „DIEVO MOTINA SU 
KŪDIKIU" 

Gegužės 7 d., trečiadienį, 
11:30 vai., į Šiluvos baziliką 
įneštas XVII amžiaus paveik
slas „Dievo Motina su kūdi
kiu". Po šv. Mišių liturgijos, 
kuriai vadovavo Kauno ar
kivyskupas Sigitas Tamkevi
čius, stebuklais pagarsėjęs 
paveikslas įstatytas į didįjį 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bazilikos altorių, kur jis su

grįžta po beveik dvejus metus 
vykusių tyrimo bei restauraci
jos darbų. Paveikslo restaura
toriai — geriausi Lietuvos 
dailės muziejaus P. Gudyno 
muziejinių vertybių restau
ravimo centro specialistai — 
papasakojo apie tyrimo bei 
restauracijos darbo smulkme
nas. 

Darius Chmeliauskas 

GANYTOJAI IR AVYS 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS, SJ 

Ketvirtasis Velykų sekma
dienis vadinamas Gerojo Ga
nytojo vardu. Jėzus save pa
vadino geruoju ganytoju, gul
dančiu gyvybę už savo avis. 
Žmonės gerai suprato, ką jų 
Mokytojas norėjo pasakyti, 
nes kasdien patirdavo Jo mei
lę. Palyginimas apie gerąjį ga
nytoją žmonėms buvo labai 
suprantamas, nes jie kasdien 
matydavo laukuose ganomas 
ir nuo laukinių žvėrių saugo
mas avis. Tik vieno dalyko 
anuomet žmonės dar nežinojo, 
kad Jėzus tikrai už juos ati
duos savo gyvybę. 

Sutelkime dėmesį ties 
Kristaus pasakojime sutinka
mais asmenimis: rūpestingai 
savo avis globojančiu pieme
niu ir vilkams avis palie
kančiu samdiniu. Tai gali pa
dėti apsispręsti, kuo mes pa
tys norėtume ir turėtume būti: 
samdiniais ar atsakingais pie
menimis. 

Anais laikais Palestinoje 
daugelis kaimo žmonių augino 
avis, kurios buvo jų pragyve
nimo šaltinis. Skurdi gamta 
vertė piemenis ieškoti geres
nių ganyklų, o nakčiai avis 
reikėdavo suvaryti į joms skir
tą gardą. Piemuo eidavo ban
dos priekyje, o avys sekdavo iš 
paskos. Naktį reikėdavo bu
dėti, nes laukiniai žvėrys tam
siu paros metu labiausiai 
mėgdavo medžioti. Apginti 
avis nebuvo lengva, ir jų gynė
jai rizikuodavo tapti išalkusių 
žvėrių grobiu, todėl pasamdyti 
piemenys kartais pabėgdavo, 
palikdavo avis likimo valiai. 
Taip buvo anuomet. 

O kas šiandien yra gerieji 
ganytojai? Be abejo, pirmiau
sia prisimename kunigus, na, 
gal dar vyskupus. Iš tikrųjų 
jie yra Dievo pašaukti būti 
ganytojais — tarnauti ir pa
dėti žmonėms eiti per Krikštą 
pasirinktu keliu, vedančiu į 
amžinąjį gyvenimą dangaus 
Tėvo artumoje. Kaip Kristus 
prie Galilėjos ežero pakvietė 

ten tebetriūsiančius žvejus 
sekti Jį ir dalytis Jo misija, 
taip ir šiandien Jėzus pasi
beldžia į kai kurių jaunuolių 
širdis ir pakviečia sekti Jį. 
Paskui ilgus metus rengia
masi kunigo tarnystei: studi
juojama, lavinamasi ir ruošia
masi atsakingam darbui, ku
ris pareikalauja daug dėmesio 
žmonių dvasiniams, o kartais 
ir medžiaginiams poreikiams. 
Žmonės ieško dvasios vadų, su 
kuriais galėtų pasitarti, ir į 
kuriuos galėtų atsiremti. Kaip 
gera, jei kunigas būna tuo 
geruoju ganytoju, nuolat mąs
tančiu apie jam pavestų 
žmonių džiaugsmus ir laimė
jimus, sunkumus ir netektis. 

Geraisiais ganytojais yra 
pašaukti būti ne tik kunigai: 
jais turi būti visi pašauktieji 
tarnauti — prezidentai, minis
trai, miestų ir rajonų merai, 
kaimo seniūnai, policininkai ir 
visi, kurie turi rūpintis žmo
nių gerove ir saugumu. Jei 
pašauktieji tarnauti — kuni
gai ir pasauliečiai — sugebėtų 
žvelgti į savo pareigas Kris
taus akimis, jie suprastų, kad 
jų postai, pareigos yra skirtos 
ne tam. kad būtų proga kirpti 
avis — ieškoti sau naudos, bet 
kad tos avys būtų sočios ir 
saugios. Kiek kartų po rinki
mų žmonės nusivildavo savo 
išrinktaisiais. Kaip dažnai 
skaitome ir girdime, kad tas 
ar anas valdininkas yra sam
dinys — užuot tarnavęs žmo
nėms, juos skriaudžia. Todėl 
turime labai dėkoti Dievui už 
visus žmones, kurie sąžiningai 
atlieka savo pareigas ir. tar
naudami visuomenei, nuolat 
prisimena savo atsakomybę 
ne tik žmonėms, bet ir Dievui. 
Būti geru ganytoju yra sunku, 
nes kiekviena tarnystė reika
lauja, kaip sakė Kristus, gyvy
bės guldymo už žmones. Prieš 
kelias dienas prezidentas ap
dovanojo keliasdešimt žmo
nių, kurie nacių laikais gelbė
jo persekiojamus žydus. Tarp 

Grožio salonas priima į darbų \isų 
rūšių specialistes... manikiūristes. 

kirpėjas, masažistes ir 1.1 
Garantuoti klientams benetitai! 

Skambinti Audronei Ramanauskas. 
Tel. 630-236-6573. 

$l,400/month. Live-in 
caregivers for a small Elderly 

facility in West LA. CA. 
Five days/ week. 

Call 310-479-8932. 

Drake 
Did 

lt Again! 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hils. Hlirois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto Įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės i 

Drake Reaitor 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - S645:2 mieg. - S729 - $758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 2 mieg. „condo" 
Willowbrook su baseinu. Šalia 55 

greitkelis. Tel. 708-289-8577 
arba 708-423-4761. 

PASLAUGOS 
DĖMESIO! DĖMESIO? 

Nesentai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tačiau s* efotis iaikraštyje 

brangiai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą išspaus

dins nemokamai. 
Tereikia paskambinti 

tel. 773-585 9SO0 ar užsukti į 
DRAUGO administracqą adresu 

4545 W. 63 SL, Chicago, 
ft. 60629. 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje Dirbu greitai. 
sarantuotai ir sąžininsai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
AUTOMOHIJa NAMU, SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Acentas Frank Zapolis irOff. Msr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Draugo skelbimu skyrius 
Tel. 1-773-58S-9S00 

apdovanotųjų buvo ir du 
vyskupai — Vincentas Bo-
risevičius ir Teofilius Ma
tulionis. Aš paėmiau Kauno 
Šv. Antano parapijos klebono 
kanauninko Juozo Želvio ap
dovanojimą po mirties. Labai 
įdomus sutapimas. Šie visi ga
nytojai, atėjus sovietų val
džiai, buvo skaudžiai perse
kiojami, o vysk. Borisevičius 
net sušaudytas. Kunigų semi
narijose labai rūpestingai 
rengiamasi sąžiningai tar
nauti, tačiau, žiūrėk, tai vie
nur, tai kitur nuskamba skan
dalai, kad kunigas buvo sa
vanaudis ir samdinys. Tokia 
yra tikrovė, kad labai gerai 
atlikti pareigas yra sunku. 
Tai reikalauja ne tik gero 
pasirengimo, bet ir nuolatinių 
pastangų nešti savo pareigų 
kryžių, ir Dievo malonės, ku
rios turi maldauti ir parapi
jiečiai. Leiskite šia proga pa
klausti: ar meldžiatės už savo 
kunigus? 

Išganymo istorijoje šalia 
Kristaus yra vienas asmuo, iš 
kurio galima geriausiai pa
simokyti, kaip reikia atlikti 
savo pareigas. Tai Dievo Sū
naus Motina švč. Mergelė 
Marija. Dievas ją pašaukė la
bai didelei misijai — būti 
motina sūnaus, kuris bus 
persekiojamas ir nukryžiuo
tas. Paveiksluose dažniausiai 
matome Mariją su aureole ir 
pamaldžiai sudėtomis ranko
mis. Iš tikrųjų niekas ant jos 
galvos nematė aureolės, jos 
rankos buvo suskirdusios nuo 
kasdienių darbų, o siela daž
nai skendėjo tamsoje. Jos są
monėje dažnai turėjo šmėkš
čioti mintis, jog Dievas yra ją 
apleidęs. Ji laukėsi kūdikio, o 
dangus tylėjo, Juozapas ją 
įtarinėjo neištikimybe. Ero
das kėsinosi nužudyti gimusį 
kūdikį, teko bėgti į tremtį. 
Pilotas pasmerkė, ir dangaus 
angelai jo negynė. Budeliai 
prikalė Jėzaus rankas ir kojas 
prie kryžiaus, o motina, sto
vėjusi po kryžiumi, kartu su 
sūnumi išgyveno Dievo aplei
dimą. Tačiau Marija nesu
svyravo ir nepabėgo nuo savo 
misijos, kaip kartais, išsi
gandę kokių nors vilkų, pabė
ga kunigai, tėvai ir valdžios 
vyrai. Niekas geriau už Ma
riją negali pamokyti mus būti 
tikrais ganytojais, sąžiningai 
atliekančiais savo pareigas. 

ENERGIJOS 
SUKAUPIMAS 

Atkelta iš 2 psl. 
8. Atostogauk namuose. 
Poilsiaujant užsiėmimai 

skatina galvoti, jausminiai ir 
fiziniai tvarkytis. Tada žmo
gus jaučiasi atsinaujinęs, 
atsigavęs ir energiškesnis. 
Dėl tokio gėrio nereikia eiti 
toli iš namų. Išeik iš darbo 
savaitei — kitai ir d'ibk apie 
namus, kaip atostogaudamas. 
Tas pakels energiją. 

Taip elkis ir savaitgaliais. 
Aplankyk muziejus, teatrą ir 
meniškus parengimus, o nesi-
bastyk po užkampius ar 
smukles. 

9. Energetiškai atsipa
laiduok. 

Du populiarūs energijos 
skatinimo būdai yra joga — 
išsitempimas (dalis „hatha 
yoga") ir gilus alsavimas. Greit 
pats pajusi energijos padi
dėjimą. 

10. Kaip visi žino, puo
delis kavos, arbatos ar ne
alkoholinio gėralo trumpai 
padidina energiją. Jaučiamasi 
atidesniu ir energingesnių. 
Kofeinas yra fiziologiškai ak
tyvus chemikalas. Jis veikia 
ne tik smegenis, bet ir kitas 
kūno dalis, ypač raumenis — 
tada jie ilgiau veikia. Kai ne
buvo antibiotikų, plaučių už
degimu sergantiems duodavo 
kofeino adatomis po ods kad 
širdis atlaikytų 7 dienas iki 
krizės praėjimo. 

Tik ir čia reikia išminties: 
daugiau negu vienas puodelis 
kofeino — kavos neigiamai 
paveikia raumenis. Taip tvir
tina Pennsylvanijos univer
sitete dirbąs maisto žinovas 
Manfred Kroger, Ph.D. 

Kofeinas paveikia energe
tiškai už 5-10 minučių.Tada 
akys atsiveria, širdis greičiau 
dirba ir jaučiamasi įtempti-
nesniu. Tada tuoj mąžta ko
feinas iš kraujo — kas pusva
landį jo pusė nyksta. 

Kai kuriems kofeinas yra 
saugus, kasdien išgeriant ne 
daugiau 3 puodelius kavos. 
Tik ne širdininkams, ne 
skrandininkams, ne padidin
tą kraujospūdį turintiems. 
Vienas 6 uncijų kavos puo
delis turi 100 mg kofeino; to
kio kiekio arbatoje yra 40 mg, 
o 12 uncijų „birzgalas" turi jo 
40-50 mg. 

Šaltinis: „Reader's Digest; 
New Choices", April 2001, 
Vol. 41, No. 3. 



Pasirašytas istorinis 
Lietuvos ir Rusijos susitarimas 

Atkelta iš 1 psl. 
geležinkeliu dokumentus. 

Pastaruosius išduos tranziti
niuose traukiniuose dirbsiantys 
Lietuvos konsuliniai pareigū
nai. 

Nuo vasario 1 dienos Lietu
va sugriežtino pasų režimo rei
kalavimus tranzitu vykstan

tiems piliečiams. Tokia tvarka 
įvesta siekiant, kad Rusijos pi
liečių tranzitas per Lietuvos 
teritoriją nesukliudytų valsty
bei prisijungti prie Šengeno erd
vės. 

Šengeno sutartis reglamen
tuoja laisvą judėjimą per sienas 
tarp jos dalyvių. 

Euroskeptikai apskundė referendumo 
rezultatus 

Atkelta iš 1 psl. 
Skundą pasirašė politologas 

Giedrius Šarkanas — vienas iš 
devyniolikos piliečių, užsiregis
travusių VRK agituoti prieš na
rystę ES, taip pat jaunalietuvis 
Seimo narys Stanislovas Buške
vičius bei šios partijos narys Ed
vardas Kriščiūnas. 

Save eurorealistu vadinan
tis G. Šarkanas teigė tikįs, kad 
Lietuva gali išsiderėti geresnes 
narystės ES sąlygas, „o ne tik 
aukoti savo šalies žmonių ge
rovę". 

VRK skundą padavę euro
skeptikai rašo. kad referendu
mo rezultatai turėtų būti pripa
žinti negaliojantys, nes balsa
vus kiekvienam žmogui, buvo 
išduodami specialūs lipdukai, 
žymintys, jog asmuo jau balsa
vo, ir tai esą pažeidžia Referen
dumo įr atymo reikalavimą bal

savimo procedūrą vykdyti slap
tai. 

Euroskeptikai taip pat rašo, 
kad „esmingai referendumo re
zultatus paveikė ir įvesta masi
nė cenzūra". „Masine cenzūra" 
jie įvardija tai, kad vyriausybė 
sudarė bendradarbiavimo su
tartis su beveik visomis tiek 
valstybinėmis, tiek regioninė
mis žiniasklaidos priemonėmis. 

Minėtomis sutartimis, eu
roskeptikų teigimu, žiniasklai
dos priemonės įpareigojamos 
skelbti tik palankią informaciją 
apie ES ir Lietuvos stojimą į ją. 

Tuo tarpu Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje kalbėjęs 
VRK pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas teigė, jog „kol kas pra
dėti vertinti šį skundą yra anks
tyva", tačiau pridūrė, kad „man 
regis, skundas labiau išdėsto 
poziciją . 

Premjeras pažadėjo padėti žemdirbiams 
ūkiui numatyta skirti 288 mln. 
litų, vyriausybė žemdirbiams 
taip pat papildomai yra paža
dėjusi 52 mln. litų. 

Žemdirbių atstovai yra pa
grasinę surengti naujų protesto 
renginių, jei valdžia nepaisys jų 
reikalavimų. Paskutinis mitin
gas, į kurį prie Seimo rūmų su
sirinko maždaug 6,000 žem
dirbių, vyko balandžio pradžio
je. 

Atkelta iš 1 psl. 
„Mes nematome galimybės 

suteikti 140 mln. litų", sakė A. 
Brazauskas ir patvirtino, kad 
vyriausybė siūlys skirti dalį su
mos, tačiau kiek konkrečiai, ne
galėjo pasakyti. 

Premjeras pažymėjo, kad 
skyrus visą sumą, reikėtų gero
kai sumažinti kitų sričių finan
savimą. 

Šių metų biudžete žemės 

Centrinis bankas galvoja apie euro įvedimą 
2007 metais 

Atkelta iš 1 psl. 
Kad naujos ES narės pasi

rengtų euro įvedimui, jos turi 
pirmiausia prisijunti prie Va
liutos keitimo mechanizmo II ir 
laikytis jo reikalavimų. R. Kuo
dis priminė procedūras, kurios 
laukia Lietuvos norint prisi
jungti prie VKM II. Pirmiausia 
valstybė turės pateikti prašy
mą, po to prasidės derybos dėl 
prisijungimo sąlygų. 

Praėjus dvejiems metams, 
Europos Komisija kartu su Eu
ropos centriniu banku parengs 
ataskaitą, kaip valstybė laikėsi 
VKM II reikalavimų, ir pateiks 
išvadą, ar jos ekonomika yra 
pakankamai pastovi ir gali įsi
vesti eurą. 

Valiutos keitimo mechaniz
mo II numato, jog dvejus metus 
jam priklausančios valstybės 
valstybinės valiutos kursas gali 
svyruoti ne daugiau nei 15 proc. 
j abi puses nuo sutarto centrinio 
kurso euro atžvilgiu. Šis centri
nis kursas negali būti nuvertin
tas. 

„Prisijungdama prie Valiu-

Prezidentas vidaus reikalų ministru paskyrė 
Virgilijų Bulovą 

Atkelta iš 1 psl. 
Premjeras Algirdas Bra

zauskas prisiėmė asmeninę at
sakomybę už padėtį vidaus rei
kalų sistemoje", sakė preziden
to atstovas spaudai Rosvaldas 
Gorbačiovas. 

Paklaustas, ar ,,asmeninė 
atsakomybė" reiškia ministeri
jos „tiesioginį valdymą", R. Gor
bačiovas sakė, kad premjeras 
garantavo, jog V. Bulovas yra 
tinkamas dirbti ministru. 

Pirmadienį R. Paksas teigė, 
norįs, kad „Vidaus reikalų mi
nisterijoje greičiau baigtųsi ne
susipratimai, prasidėtų konkre
tus darbas ir kad būtų užtikrin
tas viešasis saugumas bei viešo
ji tvarka". 

VRM sekretoriaus 63 metų 
V. Bulovo kandidatūrą vietoj at
sistatydinusio Juozo Bernato-
nio prezidentui pateikė premje
ras A. Brazauskas. Pernai rudė

tos keitimo mechanizmo II, 
Lietuva sieks išlaikyti dabartinį 
lito ir euro kursą, o svyravimų 
ribos bus nulinės — tai yra ne
bus jokių lito kurso svyravimų 
euro atžvilgiu. Manau, mums 
pavyks dėl to susiderėti, kadan
gi Europos centrinio banko nuo
statos leidžia prisijungti prie 
VKM II išsaugant dabartinį 
mūsų valiutų valdybos modelį", 
nurodė R. Kuodis. 

Nuo 1999 m. sausio 1 die-
'nos oficialiai įsigaliojęs euras 
pakeitė valstybines valiutas 
elektroniniuose pervedimuose 
vienuolikoje ES valstybių: 
Austrijoje. Belgijoje, Vokietijoje. 
Suomijoje, Prancūzijoje, Airi
joje, Italijoje, Liuxemburge. Ny
derlanduose, Portugalijoje bei 
Ispanijoje. Nuo 2000 m. pra
džios prie euro zonos valstybių 
prisijungė Graikija. 

Šiais metais dėl euro įvedi
mo referendume balsuos švedai, 
o Didžiosios Britanijos finansų 
ministerija po kelių savaičių-pa-
skelbs ataskaitą, ar valstybei 
apsimokėtų įsivesti eurą. 

nį kilo tarptautinis nesusiprati
mas, kai V. Bulovas įtemptų de
rybų dėl Karaliaučiaus tranzito 
metu pateikė Danijai nesude
rintus su Lietuvos vadovybe ir 
diplomatinėmis institucijomis 
pasiūlymus. 

Pernai rugpjūtį V. Bulovo 
pasiūlyta schema, kaip palikti 
Rusijai vizų režimo išimtis, 
prieštaravo tuo metu Lietuvos 
duotiems Europos Sąjungai įsi
pareigojimams laikytis Šengeno 
sutarties reikalavimų, taip pat 
— ir dėl vizų įvedimo Rusijos pi
liečiams. 

Pernai vasaros pabaigoje A. 
Brazauskas ir tuometinis VRM 
vadovas J. Bernatonis atsiribojo 
nuo V. Bulovo parengto doku
mento, kaip neoficialaus. V. Bu
lovo raštas turėjo Lietuvos vy
riausybės kanceliarijos spaudą, 
todėl negalėjo būti laikomas ne
oficialiu dokumentu 

MARGUMYNAI 
ANGLŲ KALBA IR ČIA 

NAUDINGA 
Prostitutės Vietname, ypač 

China Beach mieste, skuba 
mokytis anglų kalbos, kad 
galėtų sumedžioti daugiau 
klientų. Mieste veikia anglų 
kalbos pamokos, pritaikytos 
specialiai prostitutėms, ža
dančios joms užtikrinti sėk-
mingesnį „verslą". Reuters 

DOVANOJO BAUSMĘ 
Maroko karalius Moham-

med VI, gimus pirmagimiui 
sūnui ir sosto įpėdiniui, įsakė 
iš kalėjimų paleisti daugiau 
kaip 9,000 kalinių. Jis taip 
pat sutrumpino bausmės 
laiką 38.000 kalinių. Naujagi
mis pavadintas savo senelio 
Hassan vardu. Tai viena 
didžiausių „karaliaus malo
nės apraiškų" tame krašte. 

Tuo tarpu kaimyninėje Al-
žirijoje prez. Abdelaziz Bou-
teflika pranašo Mohameto 
gimtadienio proga dovanojo 
bausmę 5,000 kalinių. Reuters 

LAIMINGAI GRĮŽO IŠ 
ERDVIŲ STOTIES 

Po erdvių kelto „Colum-
bia" tragedijos š.m. vasario 1 
d., vienintelis būdas patekti į 
tarptautinę erdvių stotį Že
mės orbitoje arba grįžti iš jos 
yra galimybės pasinaudoti 
Rusijos „Soyuz" paslaugomis. 
Sekmadienį, gegužės 4 d., iš 
erdvių stoties laimingai su
grįžo trys astronautai — du 
amerikiečiai ir rusas. Prieš 
savaitę tas pats „Soyuz" erd
vių keltas į stotį nuskraidino 
grįžusiems astronautams pa
kaitalą: rusą Juri I. Malen-
čenko ir amerikietį Edward T. 
Lu. Kol Amerikos NASA pa
siruoš naujiems skrydžiams, 
visi erdvių tyrinėtojai turės nau
dotis ..Soyuz" paslaugomis. NYT 

MOTERYS DARO 
PAŽANGĄ 

Nors ir labai pamažu, mo
terų skaičius aukštuose vy
riausybės postuose nuolat 
gausėja. Jungtinių Tautų Mo
terų vystymosi fondo žinio
mis, visame pasaulyje tik 14 
proc. moterų turi vietas parla
mentuose ir tik 11-oje valsty
bių moterys turi įtakos įsta
tymų leidyboje. Tos pažangio
sios valstybės yra: Argentina, 
Costa Rica. Danija. Suomija, 
Vokietija, Islandija. Mozambi-
que. Nyderlandai. Norvegija. 
Pietų Afrika ir Švedija. Tiks
las pasiekti šį 30 proc. buvo 
aptartas 1995 m. Beidžinge (Ki
nija) vykusioje tarptautinėje 
viso pasaulio moterų konfe
rencijoje. Reuters 

Mirus mylimai dukrai ir seseriai, 

A.fA. 

Lorai Krumplytei 

reiškiame gilią užuojautą jos tėvams 
ALTo vicepirmininkui Valentinui ir 
Sylvijai, seseriai Julijai ir visiems 
artimiesiems ir draugams. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
CENTRO VALDYBA 

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 13 d., antradienis 

Mirus myl 

reiškiame gilią 

imai dukrai 

A.fA. 
LORAI 

i r seseriai 

užuojautą tėvams Sylvijai ir 
Valentinui Krumpliams, sesutei Julijai, linkė
dami stiprybės kol laiko tėkmė sumažins 
skausmo aštrumą. 

Saulius ir Roma Kupriai 
Jonas Kuprys 
Vida Kuprytė 

Marija Kuprienė 

Netikėtai ir žymiai per anksti 

A t A 
LORAI KRUMPLYTEI 

iškeliavus į Amžinuosius Namus, tėveliams p. 
KRUMPLIAMS, sesutei JULIAI, DANUTEI 
BLINSTRUBIENEI su šeima, p. JUZEFAI 
ŠIMAITIENEI, visiems kitiems giminaičiams ir 
draugams reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime prarastos jaunystės. 

Antanina, Jonas ir Antanas Rejeriai 

re are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Econorny Extra, our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'll 
fee! when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find outmore call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
www.scandinavian.net 

O jeigu kartais, po daugel metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna 
Skausmo kupina, pasiliks jauna. 

J. Aistis 

A t A 
ONA TOLIUŠIENĖ 

TOLIUŠYTĖ 
Mirė 2003 m. gegužės 10 d., sulaukusi 79 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje, Tauragėje. 
Nuliūdę liko: duktė Indrė Thomas su vyru Steven; 

anūkai Nikolas Aleksandras; seserys Jane Lalienė ir 
Eugenija Grigienė su šeimomis; brolis Stasys su šeima 
Australijoje ir krikšto duktė Dalia Olšauskienė. 

Velionė Ona buvo našlė a.a. Juozo, motina a.a. Al
manto, sesuo a.a. Petro, a.a. Vaclovo ir a.a. Vytauto. 

A.a. Ona bus pašarvota trečiadieni, gegužės 14 d. 
nuo 4 vai. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, 
IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 15 d. 9:30 
vai. r. Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur 
velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią 10 v. r. šv. Mišioms. Po šv. Mišių a.a. Ona bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidot direkt Donald M. Petkus, 
tel. 1-800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad mūsų mamytė 

A t A 
MARIA GOSAITĖ 

PISAREVIENĖ 
Mirė 2003 m. balandžio 3 d., sulaukusi 91 metų. 
Gimė 1911 m. balandžio 27 d., Šilalėje, Lietuvoje. 

Gyveno Naples, FL ir Oak Brook, IL. 
Pelenai palaidoti balandžio 28 d., šalia vyro Alek

sandro — Forest Lawn Glendale, CA. 

Nuliūdę dukterys Irena Duchesneu ir Rita Pe-
terson su šeimomis. 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
MARIJA ŠEŠTOKIENĖ 

Minint šią sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos gegu
žės 14 d. 8:45 v.r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir gegužės 18 
d. 11:30 v.r. St. James Catholic Church, Savannah, GA. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. Ma
riją savo maldose. 

Teta Mara, Tau iškeliavus į Amžinybę, jaučiame gi
lią ir skausmingą tuštumą, kuri mus lydi visą laiką. 

Ilsėkis ramybėje, Aukščiausiojo globoje. 

Elena ir Antanas Kvedarai ir 
dukros Virginija ir Julita su šeimomis 

It's Scandinavian S4S 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis' paguodos. 
ištvermės ir užuojautos žodžius taria šokėjams 
ONUTEI ir VIRGIUI SMILGIAMS, 
tėveliui 

A t A 

brangiam 

EUGENIJUI SMILGIUI 
išėjus į amžinybę. 

A t A 
EMILIJAI PILMONAITEI 

mirus, jos seserims EMAI ŽIOBRIENEI ir MAR
TAI KASPARAITIENEI bei kitiems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Ona Lukienė, dukterys Rūta ir Virginija 

http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
IŠANKSTINIAI 

REFERENDUMO 
BALSAVIMO REZULTATAI 

Visuomenininkas, nuolati
nis „Draugo" bendradarbis 
Bronius Nainys po praėjusį 
savaitgalį padarytos sunkios 
vidurių operacijos šiuo metu 
gydomas Palos Park ligoninėje. 

Buvusi ilgametė „Drau
go" redaktorė Irena Regienė, 
šiuo metu dar teberedaguo-
janti „Skautybės kelio" pus
lapį kiekvieną trečiadienį, po 
kelio operacijos gydoma Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, Čikagoje. 
Raginame visus skautus (ne 
tik Čikagos ir apylinkių) pa
sirūpinti, kad, kol redaktorė 
nesutvirtės, nepritrūktų me
džiagos skautų skyriui. Me
džiagą — rašinius, nuotrau
kas — siųsti red. D. Bindo-
kienės vardu tiesiai „Drau
gui" arba „Skautybės kelio" 
antraštėje nurodytu adresu į 
namus sesei Irenai. Bendra
darbiavimą labai įvertinsime. 

Gegužės 17 d., šeštadienį 
Šaulių namuose, 2417 W. 43-
rd Str., Chicago, įvyks Šaulių 
sąjungos išeivijoje 16-asis su
važiavimas. Registracija 8-9 
vai. r. Suvažiavimo pokylis 
vyks toje pačioje salėje 7 vai. 
vakare. Gros muz. Algimantas 
Barniškis. Visi šauliai ir vi
suomenė kviečiama. Informa
cijos teikiamos ir vietos už
sakomos tel. 773-434-3713. 

Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuviams bus 
lietuviškos pamaldos šį sek
madienį, gegužės 18 d„ 1 vai. 
p.p., vietos Šv. Onos bažny
čioje. Mišias aukos kun. K. 
Ambrasas, SJ. 

Į Čikagą negali ateiti 
pavasaris be Poezijos vakaro! 
Šįmet Poezijos vakaras ruo
šiamas gegužės 24 d., šešta
dienį, 6 vai. vak., Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemonte. Va
karo viešnia — poetė Birutė 
Marcinkevičiūtė, laimėjusi 
nemažai premijų tarptauti
niuose pasirodymuose. Užsie
nio lietuvių tarpe ji bus pirmą 
kartą — savo pasirodymus 
pradėsianti šį šeštadienį, ge
gužės 17 d., Los Angeles, CA. 
Nepraleiskime progos susi

pažinti su aktore ir poete B. 
Marcinkevičiūte. Poezijos va
karą globoja JAV LV Kultūros 
taryba. Vakaras — tai tąsa 
Mindaugo karūnavimo 750 m. 
jubiliejaus. 

Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, gegužės 16 d., 
7:30 vai. vak., atidaroma Lie
tuvos dailininkų sąjungos, 
Kauno skyriaus rengiama dai
lės paroda „Vanduo ir spalva. 
Tėviškės vaivorykštė". Da
lyvauja 18 dailininkų iš Kau
no, Marijampolės ir Druski
ninkų. 

Dėmesio puošiantiems 
artimųjų kapus Sv. Kazimiero 
kapinėse. Pagal naujus po
tvarkius, negalima sodinti 
krūmelių, rožių, negalima ap
dėti akmenukų ar aukštų 
kraštelių (borders). Viskas tu
ri būti lygu su žeme. Taip pat 
negalima sodinti gėlių antroje 
paminklo pusėje, nes ta žemė 
priklauso kitiems. Pasodintos 
gėlės negali pratekti pro pa
minklo kraštus — turi būti 
paminklo pločio, o tolyn link 
kapo tik 18 colių ilgio. Šios 
taisyklės nėra naujos — kiek
vienas, įsigyjantis sklypą ka
pinėse, kartu gauna ir infor
maciją, kas leidžiama ir ko 
neleidžiama. 

Šeštadienį, gegužės 17 d., 
5 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke ruošiamas 
koncertas , A v e Marija", skir
tas Dievo Motinos garbei. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

Amerikos Lietuvių meno 
draugija kviečia į parodos, 
kuri vyks XII Mokslo ir kūry
bos simpoziumo dienomis, 
atidarymą gegužės 21 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak., 
Lietuvių dailės muziejuje 
(PLC), Lemonte. 

„Seklyčioje'' gegužės 14 d., 
2 vai. p.p., trečiadienio popie
tėje švęsime Motinos dieną, 
sveikinsime mamytes, močiu
tes, prisiminsime savo moti
nėles, jau iškeliavusias į am
žinuosius namus. Kad ši po-

Savaitgalį, gegužės 10 - 11 
d., JAV gyvenantys lietuviai bal
savo dėl Lietuvos Respub
likos narystės Europos Sąjun
goje. Čikagos Jaunimo cent
re, Čiurliono meno galerijos 
patalpose visą savaitgalį bū
riavosi žmonės, atėję atiduoti 
savo, gal būt lemiančio balso. 
Lietuvos konsulato Čikagoje 
konsule ekonomikai Lina Skers-
tonytė komentavo išanksti
nius balsavimo rezultatus. 
Rinkimų teisę turinčių pilie
čių ambasadoje buvo užre
gistruota - 2,294, referen
dume dalyvavo - 2,140 (93.29 
proc). Paštu konsulatas gavo 
1,250 laiškų, šeštadienį JC 
balsavo arti 300, o sekmadienį 
iki 1 v. p. p. - apie 200 Lietu
vos Respublikos piliečių. Įdo
mu, jog balsuotojų aktyvumas 
viršijo prezidento rinkimuose 
dalyvavusių lietuvių skaičių, 
sakė konsule. Interesas kurti 

Lietuvos ateitį, Amerikos lie
tuviams yra. Tai rodo, kad 
žmonės suvokia, jog pilietybė 
- ne tik džiaugsmas bet ir pa
reiga. Galutinius balsavimo 
rezultatus Čikagoje ir apylin
kėse sužinosime po kelių die
nų, kuomet bus gauti visi, ne 
vėliau kaip šeštadienį, paštu 
išsiųsti laiškai. 

Kiti duomenys, pateikti 
LR Vyriausiųjų rinkimų komi
sijų Jungtiriėse Amerikos 
Valstijose: Generalinis konsu
latas New York - rinkimų tei
sę turinčių piliečių ambasado
je užregistruota - 752, refe
rendume dalyvavo - 590 (78.46 
proc.), Garbės konsulatas 
Clevelend - rinkimų teisę tu
rinčių piliečių ambasadoje -
65, balsavo - 65 ( 100 proc.)., 
Garbės konsulatas Seattle -
rinkimų teisę turinčių piliečių 
- 24, balsavo - 24 (100 proc), 
Generalinis garbės konsulatas 

LR konsulato Čikagoje darbuotojai. Vyriausiosios r inkimų komisijos Čikagoje nariai : (iš kairės) Algirdas 
Baltušis, konsule Dalia Užpalienė ir konsule Lina Skers tonytė . Vitalijos Pulokienės nuotr. 

Los Angeles - rinkimų teisę 
turinčių piliečių - 42, balsavo 
- 42 (100 proc.), Ambasada 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se Washington - rinkimų tei

sę turinčių piliečių - 954, refe
rendume dalyvavo - 787 
(82.49 proc) . Lietuvos Res
publikos piliečiai narystei Eu
ropos Sąjungoje pritaria. Kiek 

pasisakė prieš, sužinosime 
galutiniai susumavus paduo
tų balsų skaičių. Rezultatai 
bus pateikti papildomai. 

Vitalija Pulokienė 

pietė, skirta mamytėms, kuo 
gražiau praeitų, kalbės kun. 
Rimvydas Adomavičius, pro
gramą atliks ir trečiadienio 
popiečių lankytojai. Tikimės 
ir labai įdomaus ypatingo 
svečio, kuris žadėjo į „Sek
lyčią" užsukti ir pasidalinti in
formacijomis apie Valdovų 
rūmų kasinėjimus, persta
tymą ir visus kitus su jais 
susijusius klausimus. O šis 
svečias kaip tik daugiausia in
formacijos turi, nes jis ne kas 
kitas — o archeologas dr. 
Napoleonas Kitkauskas! Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi smagiai praleisti popietę, 
pabendrauti, kartu papietau
ti. Atvykite. 

Lietuvos ambasadorius 
JAV-se Vygaudas Ušackas 
tars žodį lietuviams moksli
ninkams ir svečiams susirin
kusiems iš viso pasaulio į XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo uždarymo pokylį sekama-
dienį, gegužės 25 d., 6:30 vai. 
vak., Willowbrook pokylių sa
lėje, Willow Springs, IL. Bi
lietus užsisakyti galima, 
skambinant Teodorui Rudai
čiui tel. 630-257-1858 arba 
Rimantui Gurauskui 
630-852-6406. 

GERŲJŲ DARBŲ PILYJE 

„Lietuvos Vaikų vilties" komiteto pirm. Gražina Liautaud su vyru J im 
Liautaud apsilankiusi Santariškių ligoninėje. Vilniuje, kur yra L W 
įruošta operacinė vaikučiams su įvai-riomis negaliomis. „Lietuvos Vaikų 
vilties" komitetas priklauso JAV LB Socialinių reikalų tarybai, kurios 
pirm. yra Birutė Jasaitienė. 

DAILININKAS IS KAUNO ATVEZE 
— „TĖVIŠKĖS VAIVORYKŠTĘ" 

Čikagiečiams jau pažįsta
mas Kauno dailininkas Vilius 
Ksaveras Slavinskas, neseniai 
vėl atvykęs į Čikagą, kartu 
atsivežė ir 18 kauniečių me
nininkų darbus, kurie netru
kus bus išstatyti Čiurlionio 
galerijoje Čikagoje. 

Šią parodą paruošė Lie
tuvos dailininkų sąjungos 
Kauno skyriaus akvarelininkų 
sekcija, kurios vicepirminin
ku yra čia minimas V. K. Sla
vinskas. Jis atsivežė ir Kaune 
išspausdintą parodos kata
logą, turintį visų 18 dailininkų 
atvaizdus bei kūrybos pavyz
džius, o taip pat trumpas 
menininkų kūrybines biografi
jas. 

Štai parodos dalyvių są
rašas: Česlovas Banys, Jovita 
Glemžaitė—Matuzienė, Emi
lija Jaudegytė, Vytautas La-
gunavičius, Rita Kišonienė, 
Milda Kulikauskienė, Valerija 
Medalinskienė, Algimantas 
Mikėnas, Genovaitė Motiejū
nienė, Eugenijus Nalivaika, 
Rimante Ropytė, Justinas 
Prakapas, V.K.S. Slavinskas, 
Petras Stauskas, Elma Štur-
maitė, Dovilė Vanulevičienė, 
Valentinas Varnas, Vilija 
Kneižytė. 

Iš jų P. Stauskas, kuris 
yra amžiumi vyriausias (gimęs 
1919 m.) jau iškeliavęs am

žinybėn šių metų vasario 28 d. 
Beje, jis buvo ilgamečiu M. K. 
Čiurlionio muziejaus direk
toriumi. 

Gegužės 16 d. 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijos patalpose 
atidaromos parodos organiza
torius bei kuratorius paruošė 
ir gražų šios parodos katalogą, 
kuriame, šalia kitų dalykų, ra
šoma: „Šios parodos pavadini
mas 'Tėviškės vaivorykštė', 
skirtas Čikagos Jaunimo cen
tro M. K. Čiurlionio galerijos 
lankytojams. Esame įsitikinę, 
kad žodis 'tėviškė' yra labai 
brangus ir artimas daugelio 
Lietuvos išeivių arba laikinai 
gyvenančių už Atlanto širdyje. 
Plati pateiktų kūrinių paletė 
ne tik atskleidžia gimtosios 
šalies grožio įvairovę, bet ir 
supažindina su skirtingo me
ninio braižo autorių ieškoji
mais". 

Šios parodos organizato
rius V. K. Slavinskas praėjusį 
sekmadienį, gegužės 4 d. daly
vavo LB Cicero apyl. valdybos 
surengtoje pramogoje Šv. An
tano parapijos salėje ir čia at
silankiusius tautiečius supa
žindino su iš Kauno atvežta 
dailės paroda. 

Jis taip pat pažymėjo, kad 
rudenį, rugsėjo 12 d. toje pa
čioje Čiurlionio galerijoje, Či
kagoje, bus atidaryta plačios 

apimties jo sukurtų paveik
slų autorinė paroda. 

Šiuo metu dail. V. K. 
Slavinskas yra apsistojęs pas 
žinomą lietuvių veikėją, jau 
sulaukusį garbingo amžiaus, 
Aleksą Šatą. Jį čia galima 
pasiekti, skambinant telefo
nu 708-447-0890. Kaunietis 
Čikagos apylinkėse žada pra
leisti ilgesnį laiką. 

Reikia pažymėti, kad 
prieš porą metų jis irgi buvo 
atvykęs į Čikagą, suruošė dvi 
savo parodas — Balzeko 
lietuvių kultūros muziojuje ir 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. 

Norime palinkėti svečiui 
geros kūrybinės ugnies šiame 
krašte, nes jis čia žada at
sidėti kūrybai! 

Senais laikais pilys sto
vėjo ant piliakalnių, rūsčios, 
akmeninės, upių, ežerų ap
suptos su šarvota sargyba prie 
pakeliamų tiltų... Dabar pilys 
lygumoje, šimtais langų bliz
gančios, beveik stiklinės, prie 
ežero kaip jūros. Čia sargyba 
be šarvų, bet su dailiomis 
skrybėlėmis, stovi tik ne prie 
tiltų, o prie pienės pūku aukš
tyn kylančių liftų. Taigi tokio
je pilyje teko lankytis. Ne pas 
rūstų, kilmingą karalių ir iš
didžią karalienę, bet pas 
linksmus, draugiškus Jim ir 
Gražiną Liautaud. Jų „pilin" 
įžengus, nesijauti pritrenktas 
blizgančių turtų ir kvapą 
gniaužiančios prabangos, ne
bijai prasižengt specialiam 
etiketui. Priešingai — pas Jim 
ir Gražiną jautiesi draugų na

muose, draugiškai priimtas. 
Todėl, kad jie yra draugai ne 
tik Čikagos lietuvių, bet dar 
labiau neįgaliųjų Lietuvos 
vaikų! Jų „pilyje" yra planuo
jami ne ištaigingi baliai, bet 
gerieji darbai. 

Čia kartas nuo karto ren
kasi Lietuvos Vaikų Vilties 
komitetas ir savanoriai aptart 
tolimesnę veiklą Lietuvos vai
kų su ortopedinėm negaliom 
gydyme. 

Lietuvos Vaikų Vilties or
ganizacija (steigėja ir „spiri
tus movens"' Birutė Jasaitie
nė), kurios pirmininkė yra 
Gražina Liautaud, jau nuo 
1991 m. yra išvysčiusi neeili
nę pagalbą luošiesiems Lie
tuvos vaikams. Toji pagalba 
apima: specialias operacijas, 
jų atlikimui kvietimą ameri

kiečių gydytojų-specialistų; 
vaikų su ypatingomis luošu
mo problemomis į JAV at
gabenimą gydymui; specialių 
operacinių Lietuvoje įrangą, 
aparatūrą ir pan. Dideli dar
bai pareikalauja didelių lėšų. 
(Nuo 1991 m. L W vaikų gy
dymui, Santariškių opera
cinės įrengimui, Lietuvos or
topedų apmokymui, ligonių į 
JAV atvežimui, ši organizaci
ja yra sukėlusi ir išleidusi jau 
pusantro milijono dolerių! Di
delėms lėšoms sukelti reikia 
ir didelių pastangų, organiza
cinių ir administracinių ga
bumų. Visu tuo pasižymi 
ponia Gražina ir nuostabios 
energijos, čikagiečiams gerai 
pažįstama, Birutė Jasaitienė 
bei jų veiklus komitetas. 

Šiame, balandžio 9 d. no-
sėdyje L W komitetas ir sa
vanoriai aptarė ir toliau tęsia
mą savo programą bei atei
ties planus, kaip skolos už 
modernias ligonių lovas San
tariškių ligoninei padengimą, 
nes Lietuvos valdžia neturi 
tam lėšų. 

Jau daug metų L W orga
nizacija atsiveža sudėtingų 
operacijų (kurių tinkamai 
atlikt Lietuvoje dar negalima) 
reikalingus vaikus bei juos, 
lydinčias motinas ar kitus šei
mos narius. Jie apgyvendina
mi „Seklyčios" pastate moti
niškoje Birutės Jasaitienės ir 
L W savanorių globoje. Iš čia 
mažieji ligoniai vežiojami į 
Shriners vaikų ligoninę pas 
garsųjį lietuvių draugą dr. 
prof. Lubicky, vyr. chirurgą, 
tyrimams ir operacijoms. Kad 
ligoniukams nebūtų per daug 
liūdna ir nuobodu, L W 
savanoriai jiems aprodo Čika
gos centrą, lietuviškuosius 
telkinius, pavežioja po įdo
mesnes miesto vietas ir par-

TĘSIAMOS GUTAUSKŲ TRADI
CIJOS: PARODA „POPIERIUS, 

DROBĖ, ŠILKAS" 

ikščiai" 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į talentingų 
dailininkų šeimos iš Lietuvos 
Linos Gutauskienės ir Simo 
Gutausko tapybos parodą. 

Lina Gutauskienė baigė 
Vilniaus dailės akademijos. 
Tekstilės fakultetą Kaune. 
Dirba klasikinio gobeleno sri
tyje bei tapo ant šilko. Spe
cifinę natūralaus šilko mar
ginimo techniką pamėgusi Li
na yra sukūrusi įvairiausių in
terjero detalių bei rūbų akse
suarų. Fantastinių ir tikrų gė
lių motyvai, stilizuoti gyvūnai, 
siluetų žaismas fone. sukuria 
ypatingą pulsuojantį vaizdą. 

Simas Gutauskas baigė 
Vilniaus dailės akademiją. 

vitražo specialybę. Po studijų 
sukūrė daugybę vitražų įvai
riems pastatams, bei tapybos 
darbų. Simas meistriškai nau
doja įvairias technikas: tem
perą, akvarelę, akrilą. Jo 
kūryboje gausu abstrakčių 
elementų, tačiau kompozicijo
je dominuoja konkreti tema. 

Parodos atidarymas įvyks 
šeštadienį, gegužės 17 d., 7 v. 
vakaro. Atidaryme dalyvaus 
pati dailininkė Lina Gu
tauskienė. Jazz'ą gros Vyčio 
Nivinskio grupe. Jėjimas ne
mokamas. Visi kviečiami apsi
lankyti. Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd., Čikaga, IL. 
Informacija telefonu: 773-582-
6500. 

duotuves. Šiems vaikučiams 
visada plačiai atvertos J. ir G. 
Liautaud „gerųjų darbų pi
lies" durys. Pro jas įžengę jie 
gali pamiršt nors trumpam 
savo negalias apžvelgdami 
visą Čikagą ir jūra banguo
jantį Michigan ežerą iš 
„paukščio skrydžio" — 66-ojo 
aukšto! 

Šią popietę, L W komite
tui posėdžiaujant, pro didžiu
lius langus į didmiestį žvel
gdami, ligas ir skausmą pa
miršt galėjo berniukas Man
tas ir jo mama. Mantas — dr. 
Lubicky priežiūroje po sudė
tingos stuburo operacijos. 

Posėdžiui pasibaigus, L W 
darbuotojai buvo Gražinos 
gausiai ir skaniai pavaišinti. 
Maloniai bešnekučiuojant, 
apžiūrinėjant Amerikos tapy
tojų darbų originalus (įspū
dinga J. ir G. Liautaud nuosa
vybė), saulė leidosi tik ne į 
marias, kaip Palangoj, be į 
padūmavusias Čikagos toly
bes. Visi skirstėmės pabuvoję 
pas žmones, kurių karališkas 
bruožas ne giminė ar „mėly
nas kraujas", bet dosnumas ir 
gerieji darbai artimui. 

N. Iraštenbuvau 

SKELBIMAI 
• Amerikos Lietuvių radijas, 

vad. Anatolijus Siutas — kiek
vieną sekmadienį 7 v.r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 773-
847-4903, adresas: 4459 S. 
FrancLsco, Chicago, BL 60632. 

*̂Hftte « A t t t A . — » » ^ » EX)P«UE8S 

S i u n č i a n t l ė k t u v u ar 
la ivu 

1-800-772-7624, 4545West 
63rd Street, Chicago, IL 

60629 (dienraščio „Draugas 
" patalpose. Esame šiaurinė

je Čikagos dalyje — 699 
Lively Blvd, Eik Grove 

Village, 
IL 60007, 

tel. 1-800-262-3797. 
Visos siuntos automatiškai 

apdraustos S100. 
Pageidaujantys gali 

apsidrausti didesne suma. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žmiasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva boi visu pasauliu! 


